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Abstract 

Background and purpose: The purpose of this study is to investigate the factors affecting the 

structure of criminal policy with a differential approach to the crimes of the armed forces . 

Materials and methods: The research method in this research is descriptive-analytical through 

library studies, including books, articles and researches that are related to the subject and in line 

with the research objectives. 

Ethical considerations: In this research, the authenticity of the texts, honesty and 

trustworthiness have been respected . 

Findings: In the criminal policy adopted by the legislator for the crimes of the armed forces, 

mainly due to the importance of the structure of the armed forces and also the effect of crimes in 

the mentioned area on the society, factors such as the speed of investigation, the severity of the 

punishment are considered among the important components. As in some military crimes, the 

level of the legislator's dealings with the criminals is very severe . 

Conclusion: In Iran's penal system, in the field of military legislation, no special role is given to 

a specialized legislator, otherwise there should be no major changes in the law in such a short 

period of time considering the conditions governing the armed forces and the clarity of all 

dimensions and description of their duties. 

Keywords: Criminal Policy, Factors and Components, Armed Forces, Substantive Approach. 
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 چکیده

نسربت  یافتراق کردیعوامل موثر بر سراختار سرياسرت كيفري با رو یحاضرر بررسر پژوهشهدف  زمینه و هدف:

 .باشدیم مسلح يروهايبه جرائم ن

از طریق مطالعا  كتابخانه اي  رررر تحليلی توصريفیروش تحقيق در این پژوهش به صرور   ها:مواد و روش

 اعم از كتب، مقاال  و پژوهش هائی است كه مرتبط با موضوع بوده و در راستاي اهداف پژوهش بوده اند.

 .داري رعایت شده است، اصالت متون، صداقت و امانتپژوهشدر این  :مالحظات اخالقی

سرياسرت كيفري اقتباش شرده از سروي قانون دار در جرائم نيروهاي مسرلح، اصروال به جيت اه يت  در ها:یافته

عواملی از قبيل سررعت در رسريد،ی،  سراختار نيروهاي مسرلح و ه ينين اثر جرائم در حوزه مدكور بر جامعه،

سرو  می ،ردند،شرد  ماازا  از ج له مولفه صرور  ،رفته نحوي كه در برخی از جرائم  به هاي ميم مح

 باشد.خاص نظامی، ميزان برخورد قانون دار با مارمين، به مراتب شدید می

شرود  ،یدر نظام كيفري ایران در حوزه قانون داري نظام گیری:نتیجه صری وقعی داده ن ی  صر به قانون دار تخ

شررا و ای  ان ها،  صرخو بودن ت امی ابعاد و  سرلح و م شررایط حاكم بر نيروهاي م و،رنه نباید با توجه به 

 در قانون ایااد ،ردد. یدر چنين مدتی كوتاهی تغييرا  بزر،

 اقی.رویکرد افتر مؤلفه ها، نيروهاي مسلح، عوامل و سياست كيفري، واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

شرر نان و برقراري امنيت براي مردم ان  صرروري ن ادي از قدر  در مقابل د سررلح در هر ك نيروهاي م

سررو  می ،ردند. برابر بند چيارم صررور مح سرر می ایران  1ك سرری ج يوري ا سررا صرردودهم قانون ا صررل یک ا

سرلح ایران بر عيده رهبري نظام می شرد. ه ه نيروهاي مدكور، تحت امر ففرماندهی كل فرماندهی نيروهاي م با

 می باشند.  3و فستاد كل نيروهاي مسلح ج يوري اس می ایران« 2قوا«

 ن،يسرن  هاي تيخطرناك و توأم با مسروول هاي تيمسروول ليبه دل یهاي نظام اسرت كه سرازمان یعيطب

اهداف خود  تحقق صرور  در نیا ريند، در غنك اادیا یمناسرب طیاند براي ن يداري اعضراي خود شررا مو  

شررد. انموفق نخواه سرر طیشرررا نید  سررت، از اريب ضررباو و توان یج له م متنوع ا ت ركز  ،ی،روه نظم به ان

سرت  هيروح ،یفرمانده سراش  یه ب سرله مراتب سرازمان، افراد انيم یتعلق ،روه ،یکپارچ یو اح سرل  ،یرابطه 

سرر  یسرر مت روح سرر مت مح یو ج شرراره كرد طيكاركنان و   سرريل از لوازم یکی (.18، 1392)ازغندي، ا

 داریپد  ر،ید و عاري بودن از جرم است. از سوي طيفوق، س مت مح هاي تیبودن اهداف و مأمور الوصول

 هيروح  يتضع موجبا  بلکه كند، یرا مختل م یتنيا نظم و انضباو سازمان نه ینظام هاي طيشدن بزه در مح

سروول شرده و توجه فرماندهان و م صرل هاي تیرا از پرداختن به مأمور نيافراد   روهاييو ن دین ا یك رنگ م یا

سرلح را با چالش مواج سرربازان و  یتيترب اثار اادیبا ا ن،ی. ع وه بر اكند یه مم سرب در كاركنان و   فه،ينامنا

سر م روهاييبه ن نده،یبه ا ديينام جامعه داده خواهد شرد كه ضر ن لیافرادي تحو  یمسرلح و نظام ج يوري ا

 (.67، 1399)تصکري پور و ه کاران، را به دنبال خواهد داشت ريیناپد خواهند شد و تبعا  جبران نيبدب

صررورها از و يروهاين مئدر حوزه جرا يقانون دار  سررلح، در ت ام ك صرر یژ،یم سررت، یخا  رایز برخوردار ا

سرلح دارا يروهاين صرخو و مع  یو ا يم سرتق ان در ارتباو ياز ع لکردها یبوده و برخ ینيم  تيبا امن ميم

صررور م یو خارج یداخل شررد. بنابرا یك ع وه بر ان كه  حوزه، نیدر ا يو جرم ان ار يقانون دار نييتب نیبا

 
 .مسلح نيروهاي كل فرماندهی -4رهبر:  و اختيرا  یکصدودهم: و ای  اصل -1

و  یاسرت، كه فرمانده يفرد يبرا یرسر  ی( عنوانsupreme commander) ا( یchief-in-commanderفرمانده كل قوا ) -2

صررور را بر عيده دارد. ا يروهايكنترل ن سررلح هر ك صررورها نیم  اري( در اختکایمتحده امر اال یجيان )ه يون ا يمقام در اغلب ك

سر م شيحکومت قرار دارد. پ سيرئ ای وركصر سيرئ اريكصرورها در اخت یو در برخ ج يورسيرئ از ان  رانیدر ا یاز وقوع انق   ا

صررتاران به عنوان بزرگ  سررت. بزرگ  شرردهیم ادیارت صررتاران عنوانا سرر  یارت سررت كه در دوره پيلوبوده  یو نظام یر مقام  يبرا يا

صرور ا يرويسره ن یفرمانده سرلح ك شراه پيلو رويسره ن نیا ی. فرماندهرفتیبه كار م رانیم ضرا بود. در  يدر ان دوره بر عيده مح در

به عنوان  رانیدر ا ي. مقام معظم رهبرباشردیم يمسرلح، بر عيده مقام معظم رهبر يروهايكل ن یفرمانده یسراسرمطابق قانون ا ران،یا

سرروول شررت، ه ين يروهاين یفرمانده تيفرمانده كل قوا، م سررلح در زمان جنگ را بر عيده خواهد دا صرر نيم فرماندهان  بعزل و ن

 بر عيده دارد. زيرا ن یعال

سرلح ج يور يروهايسرتاد كل ن -3 سر م يم سرلح ا يروهانيدر ما وعه  ینياد نظام نیتریعال رانیا یا سروول رانیم سرت، كه م  تيا

سر م يارتش ج يور يروهاين انيم یه اهن  سر م رانیا یا سرداران انق   ا سرپاه پا وزار   زيو ن یانتظام یفرمانده نيه ين ،یو 

 عيده دارد. دفاع را بر
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صررو ها صرر ياز  رافت ها ز،ين ان يشررده برا نييتع يطلبد، ماازا  ها یمربوو به خود را م يتخ  یخا

چيار،انه  یاختصراصر هاي یاز دادرسر یکی ،ینظام یدادرسر .(112، 1400)شراكري و ه کاران، برخوردار اسرت

شررد كه در مقا یم رانیا یدر نظام حقوق سررا سررهیبا سرر ریبا  سررابقه ب نهيصررياز پ یافتراق هاي یدادر  يصررتريو 

سر هاي از ن ونه یکیبرخوردار بوده و  سرا رانیا یدر نظام حقوق یافتراق یبارز دادر صرورها ریو   یجيان م يك

شررد صررداق ناولي كه ن ود ادعا توان ی. به جرأ  مبا سرر یم صرر یكه از عنوان دادر صررا در ذهن  یافتراق ای یاخت

سرر ،ردد، یم داریپد شررناخت  تي. اه رند،ي یعنوان قرار م نیا يبعد هاي در رده هيبوده و بق ینظام یدادر

سر صرک تيتابع اه  توان یرا م ینظام یدادر صرول، ت سرت كه به  يروهاني اهداف و ها ارمان   ،يا سرلح دان م

صرور و نيعنوان ركن رك سرا تيحافظ امن هر ك سر ند؛ن ای یم تيمردم فعال شیو ا به  توان یرا م ینظام یدادر

صررل یکیعنوان  صرراد نیتر و ميم نتری یاز ا سرر قیم سررا رانیا یدر نظام حقوق یافتراق یدادر صررورها  ریو  ك

سرترد، شر رد. ، صر ول و ه ين یبر صرور ینظامافراد  يقدر  و نفوذ باال نيافراد تحت ال به عنوان  يدر هر ك

صرل یکی ضرا تواند یان، م یاز اركان ا سرا يصرتريقدر  ب ینظام ییبه مراجع ق سربت به  مراجع بدهد كه  ریرا ن

ضرا ينيادها ریسرا انيمراجع را در م نیا يواال  اهیامر جا نیا صران م ییق ، 1396)عطارنيا و ه کاران، دده ین

206.) 

شرناخت ع ل مارمانه     سرت تا با ایااد چيارچوبی الزم، قواعدي بر  سرت كيفري افتراقی به دنبال ان ا سريا

حراكم ن رایرد، كره در مارازا  ان، قرانون ردار توجيی بره علرل و عوامرل ایاراد جرم نن وده و بره عبرارتی مرزي بين 

سرر سررت كيفري برخ ف  سرريا سررت جنائی، قانون دار با انحراف و بزه ایااد می ن اید، به عبار  دی ر، در  يا

صر ، در تبيين  سرت. اما با این و سرتفاده از ابزارهاي ماازا  كننده در ارتباو ا سرركو  ن ودن جرم با ا بخش 

صری  صرر خا سرت كيفري افتراقی كه مربوو به ،روه و ق شردیمسريا )مانند جرائم نظامی( عواملی وجود دارند  با

مراهوي جرایم در این حوزه می تو کران دارد این كره در تبيين  كره ام نرد، هرچنرد  فرا ن رای نرد نقش موثري را ای ان

صر  می توانند از عوامل  سرو  ،ردند. اما با این و سرت جنائی نيز مح سريا صرترك با  عوامل به عنوان وجوه م

  موثر در این حوزه به ش ار ایند.

 قیتحق روش

سرب، به هد قانتخا  روش تحقي     ضروع تحقي فمنا سرت ی دارد  قتحقي و امکانا  اناام قها، ماهيت و مو ب

سری دقي يقاز تحق فو هد سرتر سران به پا قد سرشسرو ا شرد )خاكی، خ پر مقاله (. 142، 1391هاي تحقيق می با

ضرر از نظر هدف كاربرد سرناد يو به لحاظ ،رداور يحا و منابع  نيمطالعه قوان قیاز طر ياط عا  به روش ا

شررده صرر معتبر اناام  صررور  تو سررت امده به  قرار ،رفته  ليو تحل هیمورد تاز یليتحل -یفيو اط عا  به د

 است.

 پیشینه تحقیق

 نتياه سال نصر نویسنده عنوان

عرام و  ا يرفيك صررردده  م

خرراص در حوزه جرائم 

هررايرنر لرح در  يرو سررر م

مررر سررررررنيرررا  رح

سرررنر ، دكرترر یابروالرح

ضرایی  سرين ر غ مح

مصدده  ا يفياع ال ك يها و روش ها نیيا 1399

بره  کرایو امر رانیدر حقوق ا فراو  بوده  مت

 اعر ررال در رانیرحرقروق ا عرنروان مر ررال در
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صرررطرفری  رانیا يفريك استيس ترر م و دكر

 فروتن

صررردده  ا يرفيك  رييتغ يهرا از روش یکیم

سررت  یتيبه جرم امن یجرم از جرم ع وم ا

قرانون ردار ا جرم  از یتلق رييبرا تغ یرانیكره 

به لحاظ زمان وقوع جرم، مکان وقوع جرم 

صرد كند و در  یم دینحوه ارتکا  جرم را ت

ان را مصدد  مئجرا شناور از  یواقع با تعر

متفراو  بوده  کرایامرا در حقوق امر .كنرد یم

سررتفاده از یطور عل ه و ب  و قانون ند و با ا

جرم شرناسرانه به تناسرب حد   يها يتوور

صراف ب یجرم، خطرناك صردو او  دیزهکار ت

  .است افتهی

 يقل رو كيفر يچالش ها

سرريد،ی به تخلفا   در ر

سررلح  يكاركنان نيروها م

هرا ورت  يرد بر هي ترأك  يبرا 

 انضباطی پليس

موذن  یدكتر حسرنعل

زاد،ان و مح درضرا 

 انيزدانی

سررتناد  1399 سرراش یافته هاي پژوهش و به ا بر ا

قانون تصرکيل هيوت هاي انضرباطی  31ماده 

سررتورالع ل اجرائی ان،  67و  51و مواد  د

سريد،ی هيوت ها  شرروع به ر سره جيت  از 

سرريد،ی به  سرريد،ی به تخلفا ، ر یعنی ر

نران در امور خردمتی و از  كرارك یرا   کرا شررر

هران و  نرد مرا قرانونی فر ترار غير اع رال و رف

ضرررعيرت خردمتی كراركنران، فقط در  تعيين و

ضررروري پدیرفته  سررريد،ی ح حالت اول، ر

 شده است.

سرررت داريسررر ليرتحل  يا

كرارامرد در مواجره  یجنرائ

شررا  طيدر مح عیبا جرائم 

 ینظام يها

صررکر پور،  ياح د ت

تررر  كرر قررو یررد  عرر

نرردی سرررفو و دكتر  و

 اریاله اسنفد یول

ظررامر طيردر مرحر 1399 وجرود  رغرميرعرلر یهرراي نر

سرتيسر  زيجرائم ن یبرخ رانه،يصر يهاي پ ا

از تکرار برخوردار اسرت كه از ان به عنوان 

شرا شرود. فرار از خدمت،  یم ادی عیجرائم 

ح ل، ن يداري و مصرف  ري،ينزاع و در،

از ج لره  یو خودزن سررررقرتمواد مخردر، 

شررا سررت كه  یهاي نظام طيمح عیجرائم  ا

 یسرتیان ها با رامونيپ یجنائ اسرت دارييسر

 اص ا ،ردد.  ایو  تیتقو

سرتيسر حاكم بر  یجنائ ا

 یسازمان قضائ تيص ح

صررر ح يسرررر کی هيدر توج 1397 صهيمحسن نوا پ  يها تياز 

ضررائ سررازمان ق شررده به   يروهاين یاعطاء 



 

3647 

مل
عوا

 
ي
فر
 كي
ت
اس
سي
ار 
خت
سا
ر 
ر ب
موث

 
ت 
سب
ی ن
راق
 افت
رد
یک
رو
با 

رائ
 ج
به

لح
مس
ي 
ها
رو
 ني
م

 

 
سرررلح )داد،اه  يروهاين م

 (ینظام يها

سرر سررلح از ج له اجازه ر به جرائم  ید،يم

برا و  یتيامن نران  فرهيو جرائم مرتبط  كرارك

سرررو عررا  از   ه،يررفق یول يوزار  اط 

ون حفظ اسرار نظام اورده شده چ یمصالح

مران  سرررت در ز نرد م کن ا سرررت، هرچ ا

صرالح مل سرتاازه ها، م صرور یا باعث  يو ك

شرد، اما جواز  يماوز نيچن ياعطا شرده با

ضرررور   دیاامور اوال ب نیا تا زمان وجود 

به صرور   دیبا ايثان صره،يه  يباشرد، نه برا

 مدون باشد. یقانون

قررد افرترراقر ليررترحرلر  یو نر

 ینظام یبودن دادرس

دكتر  ا،يرحرامرد عطرارن

سررررت  ،ردو جرب  ر

ترر  يبرراریرجرو كر و د

 یلياردب یمح دعل

ظرام 1396 فراو  مکران و زمران ارتکرا  جرم ن  یت

شررخاص غ از نظر  یرنظاميبا زمان و مکان ا

 یکیحاكم بر ان،  یو روح یجسر  طیشررا

صرر یلزوم افتراق لیاز دال صررا بودن  یو اخت

 باشد. یم ینظام یدادرس

سررتيسرر  یافتراق ییجنا ا

 مسلح يروهايجرائم ن

و  هیرسررريرا  ع ر 

  یمومندكتر ميدي 

خراص  1396 هراي  يرت  سررروول هرا و م یرت  مرامور

سررت تا از  شررده ا سررلح موجب  نيروهاي م

صری پيروي كنند كه با  ضرباطی خا حقوق ان

ضرباطی و اداري دی ر بخش هاي  حقوق ان

سررری  اع ال حاك يت دولت، سرررا تفاو  ا

 دارد. 

 

 سیاست کیفری و الگوی افتراقی بودن -1

سرت كيفري    سريا صره دانش و نياد اجت اعی  سرت كه یافتراق تتبع در منطق و ،فت ان ها در عر ، تداعی این ا

ضررر ن اليرام و تراثيرپردیري از جيران بينی فکري غرالرب در داخرل مرزهرا، ه واره ن رش  سرررت كيفري  سررريرا

. این مسائل ج ل ی بخصی باشدیمنيز  یحقوقی و اجت اعی بين ال للفراسرزمينی داشته و تابع تحوال  نظام 

سرت  سريا صرول ثابت و متغير  سريم می ن ایند،  یافتراقكيفري از ا سريعرا تر سرت چرا كه در افقی و سريا تر، براي 

صرهكيفري شرده  هاانهاي فکري دی ري نيز معرفی می ،ردد كه می توان ، ال وها و اندی صرول یاد  را در بطن ا

سررت  نیترميماین ال وها كه می توان ان را  نیترميمری  ن ود. از ج له تع سرريا صررل ثابت  قل داد  كيفريا

شرردیمن ود ال وي افتراقی بودن رویکردها  سررب با مارمين مختل ، با سررتی متنا سررت كه بای . این ال و ،ویا

شررایط زمانی و مکانی مختل  در را ضرعيت هاي پيش جنائی ،ونا،ون و  و ميار پدیده جنائی،  سرتاي مبارزهو

كيفري اصر ا مارمين، زوایاي دید متعدد و متفاوتی براي نوع ن رش و منطق ك ن سرياست  پيصر يري از ان،
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 ترسيم ن ود.  یافتراق

بنابراین می توان ،فت كه ادعا و پيصرنياد اصلی این ال و نامناسب و ناكارامد بودن سياست ن رش یکسان و   

سرت سربت به د صر ول ن جرایم  شررایط زمانی، مکانی ويت هاي پيش جنائی، موقعه هاي متعدد بزهکاران، عام ال

سرررت  سررريا سرررت. در واقع، این ال وي حقيقت ،را بيان می دارد كه م   ن رش  كيفري مختل  و ،ونا،ون ا

سراالن و مردان  یافتراق صرابه نوع ن رش ان به بزر، شرد و اتخاذي در قبال كودكان و زنان هر،ز ن ی تواند م با

 این كه مصادیق پدیده اجت اعی ارتکابی توسط ایصان كام  یکسان و مصابه باشد.

سرتی،    ضررور  توجه به حقيقت تفاو  ها و اخت فا  زی صره در  صرنياد و ادعا ری سرت كه این پي تردیدي ني

صرر ران مختل  نظام اجت اعی دارد كه مورد توجروانی و اجت اعی در بين ،روه ها،  سرره جنس ها و كن ه مدر

سرررو برا رهيرافرت هراي تووري  سررراش م   ه  نرد. بر این ا تره ا صررر نردان متعرددي قرار ،رف نردی هراي فکري و ا

سران متفق القولند كه  شرنا سران و جامعه  صرنا سران، روان شرنا سرياري از جرم  سراخت رائی برچسرب زنی، امروزه ب بر

عد و هناارهاي مسلم نظام اطفال معارض قانون نظر به شخصيت تلقين پدیري كه دارند در صور  نقض قوا

سررتقل از جيان ك ر   سرری نظامی م سررتی تحت نظار  و برر اجت اعی و از ج له هناارهاي حقوقی، می بای

سررتی به جرائم  سررنتی و یکپارچه كه بای سررت اه عدالت كيفري  شرروند چرا كه نه د ،راي عدالت كيفري واقع 

سريد،ی كند و نه ن سراالن ر سرنتی قبزر، سريک و  سرخ وئی ك  سرتظام پا سرخی مطلو  به تعارض ادر ه ند، پا

ایصران با هناارهاي حقوقی بدهند و لدا در چنين مح لی اسرت كه در اسرناد بين ال للی مختل  از ،زاره ها و 

صرررغرار از نيرادهائی چون داد،اه اطفرال، نظرام مارازا  هاي خاص در قبرال اطفرال،  تفکيرک نظرام جنرائی نا ر به 

 (.150، 1391ید )كونانی و ه کاران،بزر،ساالن و... سخن به ميان می ا

شرتن تبعا     ضررور  ملحوظ نظر دا سرت كيفري افتراقی می توان به  سريا از ج له دی ر منا ر و ابعاد ال وي 

و پيامدهاي انواع مختل  جرائم از سوي متوليان و سياست داران جنائی جامعه اشاره ن ود كه بيان ر این است 

شررایط زمانی و مکانی مختل ، كه حتی ماهيت و تبعا  خود جرائ ضرا در  ضری برخوردي متفاو  و م، بع مقت

 است.  هاانمنحصر به فرد با 

 نیروهای مسلحمجازات جرائم افتراقی بودن سیاست کیفری  -2

سرلح ماازا  قانون از ج له قوانين خاص در نظام كيفري ایران،    صرو  جرائم نيروهاي م سرت، 1382م كه  ا

سررت. به صررور  خاص جرائم، به معناي واقعی به  سررلح را تبيين ن وده ا تخلفا  و ماازا  هاي نيروهاي م

سررت،  سررت كيفري افتراقی دان سرريا صررادیق بارز  زیرا عناوین مارمانه در عبارتی این قانون را باید از ج له م

سررت. به عبار  دی ر این قان صررریح قرار داده ا شرراره  سررلح را در مواد قانونی خود مورد ا ون به نيروهاي م

سرلح امکان پدیر خواهد بود  ضراي نيروهاي م سرط اع صری به جرائ ی كه امکان ارتکا  ان تو صرا صرور  اخت

سررت )تدین، شرر ول ان قرار ندارند. قانون دار از ه ان ابتدا 19، 1394پرداخته ا ( و افراد غيرنظامی در حوزه 

سررت ت ش ن وده، سررائی قرار دهد بنابراین با ا شررنا فاده از واژه )هر نظامی( به این امر مخاطب قانون را مورد 

 دست یافته است. 

صرراغل نظامی و      سرريت م سررا سررلح به عنوان یک قانون خاص، به جيت ح قانون ماازا  جرائم نيروهاي م

سرركو  اتخاذ ن وده، به  سرت كيفري بر مبناي  سريا صراغل نظامی،  سرن ين در ارتکا  به جرم در م هزینه هاي 
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سرررلح نون عبار  دی ر قانون دار در قا صرررو  ماازا  جرائم نيروهاي م با توجه به تاربياتی كه از  1371م

ماازا  هاي قانون جرائم نيروهاي  ،حاصرل ،ردیده بود 4دادرسری نيروهاي مسرلح در هصرت سرال دفاع مقدش

صرلی قانون، ماازا  مارمين  سرت كيفري اتخاذي، به نحوي تبيين ن ود كه محور ا سريا سرلح را با توجه به  م

ضرروع تا بدان جا مورد توجه قانون دار قرار ،رفت كه حتی برخی از اع ال و  شررد. این مو سررلح با نيروهاي م

صروال ا سرلح ندارد در قانون موصروف، رفتارهائی كه ا جرم رتباطی با ماازا  هاي مرسروم در قانون نيروهاي م

سررريه در  صررران و افراد تحت بور صررر ان اري ،ردیده بود كه از ج له ان می توان به جرم فرار از خدمت متخ

شررته شرراره ن ود كه در ماده فر سررلح ا سررل 5«56هاي مختل  در نيروهاي م ح قانون ماازا  جرائم نيروهاي م

صرو   شرده بود در حالی كه در  1371م سرال در نظر ،رفته  براي چنين جرائ ی، ماازا  حبس بين پنج تا ده 

صرررو  مارازا  قرانون  سرررلح م ضررروع فوق، از ج لره مبراحرث  1382جرائم نيروهراي م برا توجره بره این كره مو

ضرر انت و وثيقه به جيت پایبندي به تعيدا شررده و راهکارهاي ان در اخد  سررو   ضررباطی مح   بوده و در ان

مصو   رانیا یاس م يقانون ارتش ج يور 96ماده  6، به نحوي كه در تبصرهباشدیمحوزه امور منابع انسانی 

مورد توجه  1370ی مصرو  سرپاه پاسرداران انق   اسر م یقانون مقررا  اسرتخدام 105ماده  7و تبصرره 1366

 
صرت ایو عراق  رانیجنگ ا -4 سر شرودیشرناخته م زيو دفاع مقدش ن یليبا نام جنگ تح  رانیسراله كه در ا جنگ ه از  ياريو در ب

ضر یمنابع عرب سرشرده  ادی جياز ان با عنوان جنگ اول خل یمنابع غرب یو بع صردام ح سرت كه در زمان  سر نيا  هيدر عراق با نام قاد

بود  تنامیقرن پس از جنگ و نیا یجنگ طوالن نيو دوم ي ديم سرتميمتعارف در قرن ب جنگ نیتریطوالن شرد،یم ادیصردام از ان 

 1980و دوم سپتامبر  ستيبرابر با ب 1359 وریشير کمیو  یدر س ی. جنگ به صور  رس ديبه هصت سال به طول اناام کیكه نزد

شرررد. در ا رانیبرا ح لره عراق بره ا صرررور برا  ود يپراكنرده مرز يهرايريروز در، نیاغراز  عراق بره ده  ییهوا يرويه زمران ن ورشیك

شد، هرچند مقاما   لیتبد اريجنگ ت ام ع کیكصور در ت ام مرزها به  نیا ینيزم يرويو تياجم ن رانیا یرنظاميو غ یفرود،اه نظام

 يمرز يبه شريرها رانیا يابا ح    توپخانه 1980برابر با چيارم سرپتامبر  1359 وریشرير زدهميمعتقد بودند كه جنگ از سر یعراق

دو طرف و پس از به  يبس از سروبا قبول اتش 1367پس از حدود هصرت سرال در مرداد  تیجنگ در نيا نیاسرت. اعراق اغاز شرده

 .افتیارا  به دو كصور خات ه دالر خس ارديليم 1190از هر دو طرف و  ینفر تلفا  انسان ونيليم کیجا ،داشتن 

صران مار  و افراد :56ماده  -5 صر سر يمتخ سرلح جيت ط يروهاين هيكه از بور شر یم شرک یعالی دوره اموز سر ،یپز  رهيو غ یميند

سرتفاده  قانون به  نیماه فرار از خدمت ،ردند ع وه بر ماازا  مندرج در ا شرش از شيبدون عدرموجه مرتکب ب اند هر ،اهدهن وا

شرتغال به ان حرفه در خارج از ن از تيمربوو و محروم يهانهیهز پرداخت سرلح به مد  يروهايا سرال محکوم خواهند ده تا پنج  م

صرور  اخراج انان از ن سرلح منوو يروهايشرد و به هر   نيشرده در قوان ینيبشيمربوطه پ ياه ونيسريك  يرأ ایداد،اه و  حکم به م

 .باشدیم مسلح يروهاين

و پس از ان برابر مقررا   ،ردندیم اخراج بتيماه ،ردد از زمان اغاز غ ششهر ،اه مد  فرار پرسنل كادر ثابت بالغ بر  :تبصره -6

صرور  مربوو محاك ه يفريك  کنیلمكان زيحکم اخراج ن  رد،يمنع پ ای بيتعق یقرار موقوف ایبرائت  يرأ صردور شرده و فقط در 

اعتراض ن وده و در صرور   صرادره پس از حضرور به حکم توانندی،ردد پرسرنل م اناام یابيكه محاك ه غ یشرد. در صرورت خواهد

 .،رددیم کنیلمكان زيحکم اخراج انان ن مادد،ی د،يرس در  رديمنع پ ای بيتعق یقرار موقوف ایبرائت  يصدور رأ

صرره -7 سرنل بالغ بر  :تب شرده بتيماه ،ردد از زمان اغاز غ شرشهر ،اه مد  فرار پر سرو  اخراج  و پس از ان برابر  ،ردندیم مح

شرده يفريمقررا  ك صردور رأ محاك ه  صرور    کنیلمكان زيحکم اخراج ن  رديمنع پ ای بيتعق یقرار موقوف ای برائتي و فقط در 

و در صور   ن وده پس از حضور به حکم صادره اعتراض توانندی،ردد پرسرنل م اناام یابيكه محاك ه غ یصرورت خواهد شرد و در

 .،رددیم کنیلمكان زيحکم اخراج انان ن مادد،ید،يرس در  رديمنع پ ای بيتعق یقرار موقوف ایبرائت  يصدور رأ
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سرررلح جرائم نيقرار ،رفتره بود، لردا قرانون ردار در تردوین قرانون مارازا    8متعرض ان ن ردیرد 1382روهراي م

 .(520، 1401)شاكري و ه کاران،

 م نیروهای مسلحکیفری افتراقی و ماهیت خاص جرائسیاست  -3

ضرروع كه هيل فعل یا ترك فعلی كه در قانون از ان نامی برده     صررراحت قانون به این مو با توجه به تاكيد و 

سرت كه ارتکا  جرم نيز در واقع  ضروع بيان ر ان ا شرد، این مو سرو  نخواهد  سرت به عنوان جرم مح صرده ا ن

براین اصل و معيار در مارميت فرد داراي ویژ،ی هاي قانونی باشد و قانون دار ان را منع ن وده باشد. بناباید 

شردیمقانون  ضرع می ن اید از دو حال خارج نخواهد بود، یا براي ع وم افراد جامعه با ، قانونی كه قانون دار و

ضرع قانون براي كل  شرامل حوزه محدودي از افراد جامعه می ،ردد. زمانی كه و ضرع و تدوین می ،ردد، یا  و

شرد، ت ام افراد بدون توجه سرنی و جای اه اجت اعی، از  جامعه با سريتی بوده، یا به لحاظ  به ان كه داراي چه جن

بره عبرارتی این نوع قرانون را می توان عرام  شررر ول ان قرار می ،يرنرد و  چره موقعيتی برخوردارنرد، در حوزه 

و  الصر ول ناميد و در زمانی كه قانون براي افراد یا قصرر خاصری بدون در نظر ،رفتن برخی از ویژ،ی ها وضرع

صررور   سررلح براي مقابله با جرائم  شررود. در نيروهاي م شررناخته می  تدوین می ،ردد به عنوان قانون خاص 

رسيد،ی كه براي  باشدیم 1382مصو  جرائم نيروهاي مسلح ماازا  منبع قابل استناد قانونی، قانون ،رفته، 

 .،ردیده و به عنوان یک قانون خاص شناخته می شود به جرائم نظاميان وضع

صرردوهفتادودوم صررل یک سررلح با توجه به ا سرريد،ی به جرائم در حوزه نيروهاي م قانون  9به لحاظ ر

باشد. ض ن رسيد،ی به جرائم نيروهاي مسلح در ص حيت محاكم نظامی میاساسی ج يوري اس می ایران، 

سريد،ی به جرائم مرتبط با ان سرنل وزار  اط عا  كه با توجه به این كه در ماده یکكه ر قانون  10و ای  پر

صررو   سررلح م صرر ول  1371ماازا  جرائم نيروهاي م سررنل وزار  اط عا  را م در بندهاي هفت انه ان، پر

سر ت اخير ماده یک سرو  نکرده بود، ولی از طرفی، در ق سرلح  11قانون مدكور مح سری نيروهاي م قانون دادر

 
  ،یحقوق یفصلنامه آموزه ها ، یارو حقوق اد یاز منظر قانون اساس یو جرم زدائ ی(، قضازدائ1385محمودي، جواد، )  -8

 .38، ص 8شماره 

و سرپاه پاسرداران انق    یشريربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضرا یانتظام ای یخاص نظام  یمربوو به و ا مئبه جرا ید،يرسر يبرا -9

سر م صرک یمحاكم نظام ،یا سرتر ی ئجرا ایانان  یع وم مئبه جرا یول ،ردد،یم ليمطابق قانون ت ضرابط داد، مرتکب  يكه در مقام 

 .شودیم ید،يرس یشوند در محاكم ع وم

شرخاص ز یو انتظام یخاص نظام  یمربوو به و ا مئبه جرا ینظام يها: داد،اه1ماده  -10 صرار نظام نیكه در ا ریا  یقانون به اخت

سر شروندیخوانده م سرنل ارتش ج يور هيكل -1. كندیم ید،ير سر م يپر سرازمان ها  رانیا یا سرته.  يو  سرپاه  هيكل -2واب سرنل  پر

پرسرنل وزار   هيكل -3. یسرپاه پاسرداران انق   اسر م نيمسرتضرعف جيبسر يوابسرته و اعضرا يو سرازمان ها یپاسرداران انق   اسر م

صرت سرازمان ها يروهاين یبانيدفاع و پ سرلح و  سرته.  يم پرسرنل  هيكل -5. ان انیشرروع خدمت تا پا خیاز تار فهيپرسرنل و  هيكل -4واب

در داخل  یو انتظام ینظام یمحصر ن مراكز اموزشر -6. 27/04/1369مصرو   رانیا یاسر م يج يور یانتظام يرويمصر ول قانون ن

صرور.  سران هيكل -7و خارج از ك سرلح ج يور يروهايكه به طور موقت در خدمت ن یك سر م يم شرندیم رانیا یا و  یرانیاعم از ا با

 در مد  مزبور. یرانیرايغ

سريد،ی به جرائم مربوو1ماده  -11 به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضااان نیروهای مسااله جم وری اساارمی ایران   : ر

های انقرب اسارمی و هر نیروی مساله قانونی دی«رب بر قبق  شا ربانی، پلی  قضاائی، یمیته »ارتش، ساپاه، ااندارمری، 
 های خاص نظامی است.مواد این قانون در صرحیت دادگاه 
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صرو   سر می ایران م سرلح قانونی دی ر«، را داخ 1364ج يوري ا صر حيت محاكم قيد فو هر نيروي م ل در 

سررنل وزار   شررت كه جرائم پر سرروولين اجراي قانون وجود دا نظامی ن وده بود. اما ه ينان این ابيام براي م

شرررد. وزیر وقت اط عا  صررر حيت كدام محک ه می با ضرررر  30/09/1366در تاریخ  12اط عا  در  از مح

در سازمان    اط عا  در دو مورد زیركنند كه به جرائم پرسنل وزارامام خ ينی )ره( درخواست میحضر  

رسريد،ی شرود: جرائم مربوو به تخل  پرسرنل اط عا  از و ای  قانونی انان؛ سرایر نيروهاي مسرلح ی ئقضرا

بندي شده ج يوري اس می باشد. حضر  جرائم انان در مواردي كه پرونده مربوو مصت ل بر اط عا  طبقه

سرت موافق سرناد امام خ ينی )ره( با این درخوا ضررور  حفظ اط عا  و ا ت و اب غ فرمودند كه: فبا توجه به 

سررازمان طبقه سررنل وزار  اط عا  در این دو مورد در  سررت جرائم پر سرر می الزم ا شررده ج يوري ا بندي 

ضررائی ن شررود يروهايق سرريد،ی  سررلح ر شرر اره  «.م سررب اجازه  شرر اره 19/10/1370/ش مورخ 1168/1با ك  ،

دفتر مقام معظم رهبري، جرائم  21/05/1399م مورخ /313752/1 و شر اره 20/11/7313م مورخ /73/4299/1

سررنل وزار  اط عا  صررت ل بر اط عا  طبقه  پر صررورتی كه در ارتباو با و ای  خاص انان بوده یا م در 

صر حيت محاكم نظامی ،ردید و رفع ابيام حقوقی  شرد داخل در  سر می می با سررار ج يوري ا شرده و ا بندي 

قانون تعيين حدود صر حيت دادسرراها و داد،اه هاي نظامی  13«2امد و الزم به ذكر اسرت كه در ماده فبه ع ل 

 باشد. جرائم اسراي ایرانی و اسراي بي انه در كصور نيز بر عيده محاكم نظامی می 1373كصور مصو  

كنند  روييپ یخاصر فرييمسرلح موجب شرده اسرت تا از حقوق ك روهاييخاص ن هاي تيولوو مسر تیمأمور  

سرر تيهاي اع ال حاك  بخش  ریو اداري د فرييكه با حقوق ك سررا حقوق، تابع  نی. ادارد یدولت، تفاو  ا

صر فرييو مقررا  ك نيقوان صرو سرت كه از ان به حقوق جزاي نظام یمخ صرکري پور و  شرود یم ريتعب یا )ت

سررکندري، ضرروع ان مطالعه ما وعه ا جزا اي از حقوق شرراخه یي نظامحقوق جزا(. 20، 1399ا سررت كه مو

 (. 82، 1397)باقري و امراليی، است یو مقررا  مربوو به جرم نظام نيقوان

ضرررعيت نظاميان جااناز      شررررایط مختو بر و ضرررع قانون خاص حاكم بودن  ئی كه هدف قانون دار از و

و این كه در برخی از جرائم، رعایت پاره اي امور طبقه بندي شده و سري مانع از حضور و رسيد،ی  باشدیم

ا به مراتب نيز در ماازا  هدر محاكم ع ومی می ،ردد، لدا سرياسرت كيفري انتخا  شرده بر این نوع محاكم، 

و شراید دليل افتراقی بودن این سرياسرت كيفري نيز به جيت  باشردیمشردیدتر از ماازا  ها در محاكم ع ومی 

شروونا  نظامی می تواند،  ضرربه به  سرت كه  شری ا سريت و ارز سری، براي حسرا سريا به لحاظ ابعاد دی ر از ج له 

كه خاص بودن ماهيت جرائم نظامی را می  نظام ج يوري اسر می ایران به عنوان هزینه شرناخته شرود. هرچند

توان از دید،اه ارتکا  ان صرفا از سوي نظاميان نيز مورد مداقه قرار داد اما واقعيت امر ان است كه در بحث 

صراغل، شراخو بودن این نوع از م سريد،ی به جرائم، به جيت  صررب  ماازا  ها و ر به ویژه در مراتب و منا

براي این قصرر می تواند مصرک   متعدد دی ري را نيز ایااد ن اید. اصروال در باالي نظامی ،ري، دادرسری عام 

 
یکم فروردین –132۵شااا ری )ه تم آبان پرور( معروف به محمد محمدی ریمحمد محمدی نیک )نام قبلی محمد درون -12

 قاضی و سياست دار بود.( روحانی شیعه، 1۴01

سررا یجرائ  :2ماده  -13 سرار  مرتکب شرده اند و ن يروهايعضرو ن یرانیا يكه ا سررا زيمسرلح، در مد  ا در مد    انهيب يجرائم ا

 شود. یم ید،يمسلح رس يروهاين یشان در كصور در سازمان قضائ اسار 
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سرت نی نبوده و  شردن پيش رفته و علم حقوق نيز از این امر م صری  سروي تخصر جيان امروز، ت امی علوم رو به 

صراغل وجود دارد كه مانع از  صری در م صر صرادیق تخ صری یافته اند، زیرا برخی م صر سری ها نيز جنبه تخ دادر

، 1390)عسر ري، 14(1392قانون ائين دادرسری كيفري مصرو   25)ماده موضروع می ،ردند ،ی كامل به رسريد

61.) 

شرند. به عبار  دی ر    صری بودن دو مقوله جدا از هم می با صرا سرت بحث رسريد،ی و اخت نکته قابل ذكر این ا

سرت كه ان را از اختصراصری بودن دادرسری مت ایز می كند اما نباید از  ،رسريد،ی تخصرصری داراي مولفه هائی ا

،ی هائی است كه رسيد،ی این امر غافل بود كه تخصرصری بودن رسريد،ی در جرائم نيروهاي مسلح داراي ویژ

سرراخت.  صررکل مواجه خواهد  سررلط بر امور نظامی با م صررور  عدم ا،اهی و ت به جرائم در این حوزه را در 

ضروع  سرت كيفري در حوزه جرائم نظامی می توان به مو سريا بنابراین در خصروص یکی از دالیل افتراقی بودن 

شراره ن ود، ضر ن تخصرصری بودن این نوع از جرائم و ه ينين رسريد،ی با ضرریب خ  كهانطاي ك تر در ان ا

 ع وه بر دقت موجب افزایش سرعت در رسيد،ی نيز می ،ردد. 

 موثر بر سیاست کیفری  فرهنگ سازی مولفه -4

سرت كيفري در نظر ن رفت، زیرا براي موفقيت هر ن ی   سريا سرازي را از ج له عوامل موفقيت  توان فرهنگ 

سرت، پدیده اي در اجت اع، ا،ر نتوان ب شرانس موفقيت ان كاهش یافته ا سرازي ن ود، در واقع  راي ان فرهنگ 

سرت كيفري  سريا سرم هائی كه می تواند در اجراي  شرود تا مکاني در واقع ایااد زمينه هاي فرهن ی موجب می 

، از نظر مالی و انسرانی موثر واقع ،ردند، مورد اسرتقبال ع ومی قرار ،رفته و بدین لحاظ، ميزان هزینه هاي ان،

شررد. به  شررته خواهد  سررت كيفري بردا سرريا سرربت كاهش یافته و موانع احت الی از پيش روي اجراي  به ه ان ن

سررركو  بزه و مقابله با جرم جاانعبار  دی ر از  سررت كيفري، هدف  سرريا شرردیمئی كه در  ، بيان عناوین با

از دید،اه سرياسرت كيفري، به خصروص در سرياسرت  هااندر جامعه و دالیل برخورد با  هاانمارمانه و تحليل 

، می توان زمينه هاي پدیرش و احترام به قواعد ان باشردیمكيفري افتراقی كه مربوو به قصرر خاصری از جامعه 

صرراهده ن ود. در نتياه افزایش ا،ا صررر خاص )مانند نظاميان( م صرروص ق هی افکار را در بين مردم و علی الخ

 ع ومی، پدیرش قوانين و مقررا  نيز سيل تر و اجراي ان ساده تر خواهد ،ردید.

با ن اهی اما باید دید كه فرهنگ سرازي چ ونه می تواند در ایااد سرياسرت كيفري افتراقی موثر واقع ،ردد،     

سررت یا سررت هاي جنائی و كيفري، می توان به این نتياه د سرريا سررتفاده از  سررتفاده از به تاریخيه ا فت، كه با ا

سررت م ر ان كه،  صررل ن ردیده ا سررت، هيل ،اه موفقيت حا سرريا افکار راهبردهاي مختل  در این دو نوع از 

شررد،  سررازي، ع ومی در این حوزه مورد توجه قرار ،رفته با ن ی به عبار  دی ر بدون در نظر ،رفتن فرهنگ 

سررت هاي جنائی و كيفر سرريا سررركوب رانه  صرررفا به بخش  سررطح توان  ي اميدوار بود، در حالی كه با افزایش 

سرطح ارتکا  به جرم  فرهنگ جامعه، نوعی خودنظارتی بر این جریان حاكم ،ردیده، شرود تا  كه موجب می 

صرر يرانه در قبال این  سررت هاي مبارزه ،ر و پي سرريا سررتقبال از برنامه ها و  كاهش یافته و در واقع اذهان براي ا

 
به تشاخیص رئی  قوه قضاائیه، دادساراهای تخصاصای از قبیس دادسارای جرائم یارینان دوات، جرائم امنیتی،  : 2۵ماده  -14

ای، اقتصااادی و حقوق شاا روندی زیر نظر دادساارای شاا رسااتان تشااکیس  پزشااکی و دارویی، رایانهجرائم مربوق به امور 
 شود.می
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سريار مطلو  و جامعوي، ضر ن صررف هزینه هاي ك تر، معضر   و نيز تقویت مصراركت  راندمان و كيفيت ب

 (.123، 1391قابل دفاع تري در راستاي حدف و یا تقليل جرایم ایااد ن ایند )كونانی و ه کاران،

 موثر بر سیاست کیفری  ها مولفهارزش -5

تواند در تبيين سرياسرت كيفري بسريار می به یکی از عناصرر ميم سرازنده فرهنگ ها كه بعد از بحث فرهنگ،     

شرد، یعنی ارزش سرتها حائز اه يت با سريا شراره خواهيم كرد. از منظر   داري كارامد جنائی، ارزش ها با حفظ ا

سررتند، در  سرربت به دامنه عق نيت محض و نيز علم از ان برخوردار ه سررته اي كه ن سررتقل و غيرواب هویت م

هراي تاربیجرای ر پرایين تر از داده  برار  دی ر، عق-اهی  بره ع نرد.  یرک  نی قرار دار کراك  طره عزی رت و انف نق

سربت  شرکال غيرموثر و منفعل، در نحوه تاثير و تاثر حوزه ارزشری ن سرت داري جنائی موثر و فعال از دی ر ا سريا

سرررت. از منظر برنامه ریزي موثر،  صررری و نيز امکران اجرا و اع رال یک به قل رو عقلی و عل ی ا قابليرت اثربخ

سرت اه تاربی راارزش  سرناش -د سريم می كند امري كه می توان از ان به عنوان م يزي و  عق نی تعيين و تر

شررده تحت متدلوژي تاربیارزش ه شرررایط-اي توليد  سررتق ل متدلوژي  عق نی یاد ن ود. تحت  شررده ا یاد 

شری و-تاربی ضر ين و اعتبار داده هاي ان نيز در جای اهی مقدم بر نظم ارز ذهنی موجود  عق نی از ارزش ت

شرده مورد پدیرش قرار ن يرد، چهچنانقرار خواهد ،رفت.  سرله مراتب یاد  تقدم نظري ارزش بر عق نيت  سرل

شرکل خواهد ،رفت. سرت رار بقاء خود در  و علم  ضر ين ا سری حاكم به منظور ت سريا شررایطی نظام  در چنين 

سری براي حاك يت ارزش جامعه، ،ریزي از مداخله در حوزه عق نيت و علم كه بالقوه می  سرا توانند خطري ا

  (.130، 1392ها تلقی شوند نخواهند داشت )ایروانيان،

سرتفاده از ان در تدوین توان به این نتياه دسرت یافت كه با توجه به ارزشبا این توضريح می    هاي جامعه و ا

به افتراقی داف سرياسرت كيفري و تبيين سرياسرت كيفري، به نقطه اي رهن ود ،صرت كه در اثر ان برنامه ها و اه

صروص تک يل كننده این  صرداقی از این ارزش ها می تواند در این خ سريولت مورد قبول جامعه قرار ،يرد. م

صرررري كره بره عنوان یرک ارزش، در ت رامی جوامع مورد  سرررا  ایرد. از ج لره مولفره هراي حقوق ب بحرث بره ح

ولفه از چنان اعتباري بين جوامع مختل  جيانی پدیرش قرار ،رفته اسرت، موضروع كرامت انسرانی اسرت، این م

برخوردار اسرت كه در بسرياري از قوانين اسراسری و قوانين ع ومی كصرورها، محوریت تنظيم قوانين قرار ،رفته 

صررورها، صرره در  و حتی برخی از ك سررته و ان را ری سرربت به ادیان و مداهب خود دان سررانی را ن داعيه كرامت ان

سرت كيفريپدیده هاي اخير می دانند سريا صر  در طراحی و برنامه ریزي  ، ا،ر قانون دار به یافتراق . با این و

شررته و افکار ع ومی نيز به  سررانی قرار دا نحوي اقدام به تدوین قانون و تنظيم ان ن اید كه بر محور كرامت ان

سرانی را در برنامه ریزي سرياسرت كيفري مصراهده ن ایند، بالطبع پدیرش چ نين برنامه صرراحت محور كرامت ان

اي از سروي جامعه، بسريار سريل و اسران خواهد بود و در این بين، ایااد عناوین مارمانه به لحاظ ماهوي نيز، 

سررو  ،ردیده ضرررور  اجت اعی مح و اجراي ماازا  هاي مربوو به جرایم  از دید،اه جامعه به عنوان یک 

سررندیده  شرردیممدكور نيز از دید،اه افکار ع ومی امري قابل قبول و پ . بنابراین توجه به ارزش ها در تنظيم با

 سياست كيفري افتراقی نيز می تواند بسيار حائز اه يت باشد.

 موثر بر سیاست کیفری  عدالت محوری مولفه -6

، می توان به این نتياه دسرت یافت كه سرياسرت هائی یافتراق با ن اهی به تاریخيه توجه به سرياسرت كيفري   
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سرررتوار ،ردیرده بود،  هراانكره در  سرررتره انرد زودتر ع ليرا  اجرا و پيراده برنرامره هرا بر محور عردالرت كيفري ا توان

سرت  سريا صرکيل دهنده عدالت كه می توانند در تبيين  صرر ت سرازي طرا هاي خود را اناام دهند. برخی از عنا

 واقع ،ردند به شرا زیر می باشند. موثر یافتراقكيفري 

 قانون محور بودن عدالت کیفری -6-1

شرند. به      صررفا بر مبناي قانون، قائل به تعقيب و محاك ه می با از دید،اه مولفه قانون محوري عدالت، افراد 

سررپس قانون معيار تخطی از ان رفت ار را تعيين عبار  دی ر، در ابتدا قانون رفتاري را به عنوان جرم معرفی و 

سرررت كيفري سررريرا ، عدالت كيفري زمانی می تواند موثر ع رل ن راید، كه ت رامی یافتراق می ن راید. بنرابراین در 

در ان نباشرد. یعنی این  عناصرر تصرکيل دهنده جرم و ماازا  در ان محقق ،ردیده و هيل ،ونه ابيام و ایيامی

ن ن رایرد. ه جرم و كيفيرت اجراي مارازا  را معي نردي عردالرت كيفري، برایرد ت رامی زوایراي ارتکرا  بركره قرانون

شررده و نيازي   ندي، ا،ر رفتار یا فعلی قرار ن يرد،بنابراین در حوزه قانون سررلب مارمانه  در واقع از ان رفتار 

زیرا رفتار موردنظر از دید،اه به ماازا  ان رفتار وجود ندارد در نتياه فرد مورد تعقيب قرار نخواهد ،رفت، 

ضرعيت،قانون در  شر ول رفتار مارمانه قرار ندارد. حاك يت این و می تواند زمينه هاي امنيت اجت اعی  حوزه 

سرت كيفري  سريا سرازد و  سر ی و  یافتراقو روانی را فراهم  به عنوان یک بازوي توان ند در اختيار نيادهاي ر

محفوظ و چيارچو  رفتاري ه ينين تکيه ،اهی محکم براي جامعه محسرو  ،ردد و در نتياه حقوق افراد 

صرروص می توان به  سررابقه نبوده و در این خ صررریت بدون  ضرروع در تاریخ ب صررخو می ،ردد. این مو انان م



 

3655 

مل
عوا

 
ي
فر
 كي
ت
اس
سي
ار 
خت
سا
ر 
ر ب
موث

 
ت 
سب
ی ن
راق
 افت
رد
یک
رو
با 

رائ
 ج
به

لح
مس
ي 
ها
رو
 ني
م

 

 
سرکيو« سرته و یا فبکاریا« 16هائی ه يون تفکيک قواكه قانون محوري را از لوازم نظریه 15نظرا  فمونت كه  17دان

  (.21،1368ن اید )بکاریا، اعی محسو  میدر این خصوص ان را از ج له تبعا  قراردادهاي اجت

 م نیروهای مسلح با عدم عطف بماسبق شدنونمندی در جرائجلوه قان -6-2

وجود عط  ب اسربق موجب می ،ردد، رفتاري كه در ،دشرته اناام شرده، با توجه به قانونی كه امروز وضرع    

شرررود. در این  شرررنراختره  ،ردیرده، ت قی یرافتره و مرتکرب ع رل دیروز، امروز بره عنوان مارم از دیرد،راه قرانون 

به عامل از بين بردن امنيت تغيير وضعيت قانونی كه انسان ها به عنوان تامين كننده امنيت به ان می ن ریستند، 

 
 Charles-Louis de Secondat, Baron de La: ي)به فرانسو ويدو سکوندا، بارون دو ال برد و دو مونتسک یلوئ-شارل -15

Brède et de Montesquieuسرک ترشي( كه ب سريسر صر ندانیاز اند یکی شرود،یشرناخته م ويبا نام مونت صرر  یا سره در ع فران

شرن ر سرال  يرو شرد. ه ه قب 1689بود، كه به  شرراف و در زمره حقوق لهيدر بوردو زاده  حقوق  زيدانان بودند. او ناو از نژاد،ان و ا

سرال  سرتان 1708خواند و در  سرراخر وك یبه داد سرتر ليپرداخت و  سرال  يداد،  یحقوق یزنیرگ پدر به راپس از م 1713شرد. در 

سررک دو شررد. دهیمالس بر،ز صررور  ژهیتوجه و یو حقوق یخیتار ،یعل  يهابه پژوهش ويمونت ضررع ان زمان ك شررت و چون از و دا

به  ي ديم 1727كتا  مورد توجه واقع شرد، در سرال  نیمنتصرر كرد و چون ا یرانیا يهابه نام نامه یناخرسرند بود با نام مسرتعار كتاب

ضرو سره بر،ز تیع سرتان فران سرتانرفته از شرد. رفته دهیفرهن  صر كنار یداد  نیپرداخت. ا نياورش، روا القواناثر نام نیو به تدو ديك

سران در اداره كصرورها و دولت نياز مضرام زيرو شرد و بعدها نروبه یكتا  با اقبال ع وم  نیبر ا وي،رفته شرد. مونتسرک ياريها بيره ب

 اسرتيدر سر يروانهيدارد قانون اسرت. م ازيک جامعه نیو ان چه  بردین  شياز پ يكار يزیرباور بود، كه انق   و شرورش و خون

سررک يهایژ،یاز و سررته مونت سررتندیم ارزشیش را ب ن«يالقوانفروا انيه ه روحان نیبود. با ا ويبرج و او در دفاع از كتا  ش  دان

 در،دشت. سی،ونا،ون جيان در پار يبه كصورها اريبس يپس از سفرها 1755در سال  ويمونتسک دست به نوشتن رساله شد.

سرتق ل قوا )به ان ل ایقوا  کيتفک -16 سرSeparation of powers: یسريا  یروش حکومت يبرا یها( مدلتوان یی: جدای( )به فار

سرت. نظریه تفک کی صرول کيحکومت ا ضر یقوا در بردارنده ا سرت كه تو سر ای عیتوز یدهنده چ ون  حيا سرت. توز ميتق  عیقدر  ا

صروال بر مبنا سره بخش تقن يكاركردها يقدر  ا ضراهی)قوه مار یی)قوه مقننه(، اجرا ینيمتنوع حکومت در  ضرا یی( و ق ( هیي)قوه ق

شرراخه نیبر ا. ردي،یصررور  م سرراش حکومت به  سرر یمختلف ياها سررتقل يدارا کیكه هر  شررودیم ميتق از  یمحدوده مازا و م

سروول ارا ياخت شرندیم هاتيو م شراخه قادر   رید يهاشبخ ارا يهر بخش در تعارض اخت ارا يكه اخت يبه ،ونه ا با شرد. هر  نبا

سرت در قدر  اع ال شراخه یا سرط  صرط حا  فنظار  و توازن  هاتیمحدود نیكه ا دیاع ال ن ا ییهاتیمحدود  رید يهاتو  ایرا ا

صرررار قردر  در  بيرترت نیترا برد نرد،ی،وی( مchecks and balances: یسررريتعرادل قوا« )بره ان ل شررردن و انح قوه  کیراز ج ع 

 لهيبه وسر يبه منظور حفا ت از ازاد یاسريسر یدهسرازمان وهيقوا در حکومت را فشر کيتفک توانی. به طور خ صره مدشرو يريجلو،

شرررت یمبان م،يقانون: مفاه تي(، حاك 1394اح د، ) ،يري)مركز مال  كرد  یاز حد قدر « تعر شياز ت ركز ب يريجلو، ها، و بردا

 (.یاس م يمالس شورا يهاانتصارا  مركز پژوهشتيران، چاپ سوم، 

سررروف،يحقوق، ف پردازهیر( نظر1794نوامبر  سرررتمبي–1738؛ پرانزدهم مرارش Cesare Beccaria: ییايرترالی)ا ایرچزاره بکرار -17  ل

سرت داريسر سريحول محور ك صرتريب ایبکار ا یبود. نظر ايتالیاهل ا ليو وك ا شرنا از ج له  يو واكنش جامعه در قبال بزه بود؛ و یفر

افراد جامعره از ارتکرا  جرم جلرب كرد. مطرابق تفکرا   ی،ها در بازدارندمارازا  تيرقطع ريأثبود كه توجيرا  را به تر یپردازانهیرنظر

شرد ، قطع يبازدار ایبکار سرت:  سره عنصرر ا سررعت اع ال ك تياز بزه معلول  ضر ییرزاي)م فريو   ريتاث یابی(، ارز1389) ،یمقدم، مرت

ها« (. رساله فجرائم و ماازا 24، ص 16از جرم، ش اره  يريص ياز جرم، فصلنامه مطالعا  پ يريص يدر پ فرهايك تيشد  و قطع

سرال  ایاثر مطرا بکار سرت كه در  صرار  ي ديم 1766ا سره انت سر ريو تأث افتیدر فران تحوال  حقوق و  خیتار نیدر تکو يادیز اريب

سرريك شررنا شررت. از د یفر صرراد ع وم یاثار او م  ریبرجا ،دا اعدام در  نياز مخالف ایکار( را نام برد. چزاره بیتوان كتا  )اركان اقت

 ا؛یسرزار بکار/فريك يو اصرل سرودمند ای(، بکار1390)  ،يل ،یبود )نع ت یاسريحال موافق اعدام در جرائم سر نيو در ع یجرائم ع وم

 (.18، ص 7435روزنامه رسالت، ش اره  ن،يحقوقدان مخال  عفو مارم
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سرررو  می ،ردد. بنرابراین  ضرررعي  كننرده امنيرت مح جيرت داده، بره ،ونره اي كره، خود قرانون بره عنوان عرامرل ت

ضراء می ن اید تا افراد به جيت عدم وجود منع قانونی در بروز یک رفتار،  سروال واقع عدالت كيفري اقت مورد 

سروي  صرت اتيام به  صرانه نرود هاانن ردیده و ان  سرنی، ن جرائم نيروهاي ماازا  در قانون  (.177، 1375)مح

سرلح صرو   م سری ماهيت جرائم و ه ينين تعيين ماازا  براي  1382م از عط   ،هااننيز قانون دار در برر

و بيان قوانين به ،ونه اي اسرت كه بيان ر عدم اجراي فعل یا ب اسربق شردن قوانين سرخنی به ميان نياورده اسرت 

 فعل از سوي كاركنان نيروهاي مسلح بوده و در صور  اناام ان، مورد ماازا  قرار خواهند ،رفت.  ترك

 م نیروهای مسلحفتراقی و اصل سرعت در رسیدگی جرائا کیفریسیاست  -7

هاي نيروهاي مسرلح، موجب می شرود تا عوامل مربوو به ان نيز از ان ویژ،ی پيروي ن ایند از برخی ویژ،ی  

هاي نظامی به ان اتکاي خاصری دارند اصرل سررعت اسرت، اصروال اسرتفاده ج له این ویژ،ی ها كه اصروال ی ان

سررب در اجراي ماموریت ها اعم از این كه زمان در نظر ی ان ع لي سررنل از زمان منا سررو  ،ردد یا پر اتی مح

صره هاي  سرتفاده بيينه از زمان، از خصري سررعت و ا صرل  سرت. بنابراین ا صری برخوردار ا ع لياتی، از اه يت خا

شرردیمی ان هاي نظامی  سرررعت در  .با سررلح،  سرريد،ی به جرائم نيروهاي م شررده، تا در ر ه ين امر موجب 

صرور  وقوع جرم،  سريد،ی مورد توجه قرار ،يرد، زیرا در  سريد،ی فوري به جرائم می تواند تبعا  م بتی ر ر

شررد، شررته با سرريد،ی، ا را به ه راه دا سرررعت در ر بين بردن دقت نخواهد بود و دقت  زهرچند كه منظور از 

 ه واره در اولویت است. 

: رسريد،ی سرریع موجب می شرود می باشرد جرائم در نيروهاي مسرلح به این شررا تبعا  رسريد،ی سرریع به    

شرد كه تا مارم  سرایر افرادي با سرائی و به ماازا  محکوم ،ردد و از این جيت درش عبرتی براي  شرنا صرلی  ا

صررور   شررود تا در  سرريد،ی موجب می  سرررعت در ر سررایر حوزه ها را دارند.  احت ال ارتکا  به جرائم در 

صرلی محافظت ،ردد تا موجبا   صرلی، ی ان از وجود مارم ا سرائی مارم ا صرتر به ی ان ایشرنا سريب بي ااد ا

سررعت در رسريد،ی به جرائم نيروهاي مسرلح موجب می شرود تا از اثر تنبييی ماازا  كاسرته نصرود و  نصرود.

لدا در سرياسرت كيفري  ،باشردیمافتراقی بر سرركو  جرم  كيفريپررنگ تر به نظر برسرد. زیرا محور سرياسرت 

صرررر شرررتره و  فرا بره مارازا  مرتکرب خواهرد افتراقی قرانون ردار برا انحراف و علرل و عوامرل وقوع بزه كراري نردا

 (.52، 1381پرداخت )اسکندري،

سرريد،ی به جرائم در محاكم ع ومی به        شررود تا از ر سررت كيفري افتراقی موجب می  سرريا صرر   با این و

سرریع ترین  سرلح در  سريد،ی به جرائم نيروهاي م شرده و ر جيت تراكم ج عيت كيفري و مراجعين جلو،يري 

 زمان م کن اناام ،ردد. 

 در رسیدگی جرائم نیروهای مسلحاحاطه به دانش نظامی و افتراقی  کیفری سیاست -8

تخصرصری شردن امور در جامعه، موجب شرده تا نظام قضرائی نيز به سروي تخصرصری شردن سروق یابد، علوم     

سرريع تري برخوردار ،ردیده و این  صررله از تکنولوژي، از حوزه و صرررفت هاي حا امر نظامی نيز با توجه به پي

د. بنابراین ارتکا  نموجب شده تا مصادیق مارمانه در این حوزه ع وه بر تخصصی شدن ،سترده تر نيز ،رد

زیرا جرائم نيروهاي مسلح صرفا به لغو دستور، هاي علوم نظامی را با خود به ه راه دارد، به جرائم نيز ویژ،ی

سرررت ن يبرانی محردود ن ی ،ردد، بنرابراین احاطه به  سررريد،ی به  و امنيتی انتظرامی لوم نظرامی،عیا ترك پ در ر
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ضرا  جيت اع م نظر  سران، در كنار ق شرنا سرت. هرچند كه امروزه وجود كار سريار موثر ا جرائم در این حوزه ب

ضرا  را تک يل ن اید اما به  صرو هاي ق سرته خ ءهاي موجود در تخ شرته هاي مختل  توان سری در ر شرنا كار

تواند در ارائه نظرا  كارشرناسری قوقدانان نظامی در كنار قضرا ، مینظر می رسرد وجود كارشرناسران زبده و ح

شررد.  سرريار حائز اه يت با سرری ب ضررا  به نوع ماازا  انتخابی و فرایند دادر در جيت نزدیک ن ودن نظر ق

ضروع را می توان در مواد ف صرداق بارز این مو سر 20«9و ف 19«8، ف18«4م سرلح ج يور يروهاين یقانون دادر  يم

سر م صرو  رانیا یا سرت كه البته برابر ماده ف 1364 م سری جرا 21«698دان سرلح ئقانون ائين دادر م نيروهاي م

صرو   سر ت هاي  1392م صردي  سرتفاده از ت ضروع اولویت ا صرراحت به مو شرند، به  سرخ می با سرت نيا  ن از م

 . استقضائی در داد،اه هاي نظامی با حقوقدانان نظامی اشاره ن وده 

سرريله       ضررائی به و صررب ق صرردي منا صرراوران نظامی در محاكم درجه یک و ه ينين ت ضررور م بنابراین ح

صررفا  -ال  اهداف را تبيين ن اید:این حقوقدانان نظامی می تواند  سرت، كه  ماهيت جرائم نظامی به ،ونه اي ا

صرررغول بره كرار بوده انرد سرررال هرا تحرت اموزش بوده و در محيط هراي نظرامی م ، می تواننرد در افراد نظرامی كره 

صرادیق مارمانه قياش ن ایند.   سربت به ان نظر داده و ان را با م صروص ارتکا  یا عدم ارتکا  جرم ن  -خ

سريد،ی به  سرراهاي نظامی، می تواند دقت در ر سرتان در داد صرب بازپرش یا داد وجود حقوقدانان نظامی در من

سرری قرار  سررنل نظامی را دقيق تر مورد برر سررابی به پر ئی كه یکی از منابع حقوق جااناز  -دهند. جاتيام انت

سررت،  صرروص برخی از ادا  نظامی، نظامی را باید عرف نظامی دان سرريار حائز ا،اهی به عرف نظامی در خ ب

 (.63، 1384اه يت است )زراعت،

 نتیجه 

ان  . ضررور  اصر ا در سرياسرت ها بيش ازباشردیمسرياسرت كيفري، بنيان كليدي تنظيم قوانين كصرور  -ال  

كه در سرياسرت هاي اقتصرادي یا خارجی دولت باشرد، در سرياسرت كيفري حکومت اسرت زیرا فلسرفه حاكم بر 

یابد. هر حکومتی و جامعه اي لزوما باید داراي این سرياسرت ها به نوعی در سياست هاي دی ر نيز انعکاش می

 
سرت از  کی یداد،اه نظام :4ماده  -18 صراور كه کیو  البدلیدادرش عل ای سئير کیمركب ا  البدلیدادرش عل سئيبا ر يرأ حق م

سررت. صررره داد،اه ا شررد ینظام كهنیاعم از ا البدلیدادرش عل ای سئير ک،ی یدر داد،اه نظام -تب صرراور از م ینظامريغ ای با  انيم

سرت قبل از و ،رددیم نييتع یحقوقدانان نظام صر  اتخاذ مکل  ا سر قا يداد،اه پرونده را دق ميت ن وده و نظرا  خود  یمطالعه و برر

 .دیاع م ن ا یصور  كتب به را مستدال 

نظر  ریز يو كارمند دفتر اریو داد بازپرشی دادستان و به تعداد كاف کیدادسرا مركب از  کی ،یدر كنار هر داد،اه نظام: 8ماده  -19

 است. یبا حقوقدانان نظام ینظام يها در داد،اه ئیقضا يهاس ت يتصد در تیاولووجود خواهد داشت.  دادستان كل كصور

و پرسنل مورد لزوم به  یحقوقدانان نظام انتقال مکل  به ئیسازمان قضا سئير صنياديبنا به پ یو انتظام ینظام يروهاين: 9ماده  -20

 هستند. سازمان نیا

شررردن االزم ختاری از :698ماده  -21 سررر زیقانون، ماده واحده قانون راجع به تاو نیاالجراء  صرررو   ئیدر امور جنا یابيغ یدادر م

سر02/03/1339 سرلح ج يور يروهاين ی، قانون دادر سر م يم صرو   رانیا یا ( ان قانون، 9( و )8(، )4جز مواد ) به 22/02/1364م

صرک شرعب د کی) يفريك يها د،اهدا ليقانون ت صرو   یلعا وانیو دو( و  صرور م ها  داد،اه يارا دنظری، قانون تاد20/04/1368ك

صرررو   سررر م 05/03/1388مورخ  ی( الحراق779) ی( ال756، مواد )16/05/1372م  يها و ماازا  را ی)تعز یبه قانون مارازا  ا

 است. یها ملغ ان يو اص حا  و الحاقا  بعد 04/12/1392مصو   يفريك یدادرس نئي( قانون ا569بازدارنده( و ماده )
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سرت كيفري ه  سريا شرد. براي این كه یک  شرده و كارامدي با سرت جنائی تعری   زمان كارامد، عادالنه و سريا

سرب با تنوع جرایم، ،ونا،ونی  ضر انت اجراهاي كيفري متنا سرت در پيش بينی و اجراي  شرد الزم ا سرانی با ان

صرلی  شررایط ارتکا  بزه از انواع و مقادیر مختل  ماازا  ها بيره جوید و ه واره هدف ا مارمان و تفاو  

 باشردیمو  و اصر ا و باز،رداندن مارمان به جامعه سرياسرت كيفري برتر را كه برقراري عدالت در حد مطل

 را مدنظر قرار دهد. 

سرلح، به نظر می -  سرط و تدوین در تدوین قوانين مربوو به جرائم نيروهاي م سرد ه ان تفکراتی كه در ب ر

 كهنیاقانون ماازا  اسر می حاكم اسرت، بر قانون داري در این حوزه نيز حاكم بوده اسرت و،رنه با توجه به 

صرلح و  صرخو و كام  محرز كه ت امی ابعاد ان اعم از زمان  سرتورالع ل هاي م امور نظامی از یک ما وعه د

صررخو  شرردیمجنگ م سررت، لزوم تغيير قانون داري در  با صررکيل ،ردیده ا سررت سررلح  يروهاين یقانون دادر م

سر م يج يور صرو   رانیا یا سرلح  يروهايتا قانون ماازا  جرائم ن 1364م صرو  م سرپس  1371م قانون و 

سرررلح يروهايماازا  جرائم ن صرررو   م خود بيان ر نوعی بی نظ ی در قانون داري براي این حوزه  1382م

شرردیم صررورتی كه ا،ر قانون دار در با سررلح  يروهايقانون ماازا  جرائم ن. در  صررو  م به دقت و  1371م

سربت به تدوین قوانين و ابعاد مختل  ان مطالعا  ع يق می ن ود صرله ن صررف هزینه و وقت ، حو لزومی به 

 ضروري به نظر ن ی رسيد.   1382مصو  مسلح  يروهايقانون ماازا  جرائم نبراي تدوین مادد ان در 

سرتيسر يواكاو -پ  سرلح تأث يروهاين مئدر قبال جرا يماهو یافتراق يفريك ا  يريدر جلو، يریانکارناپد ريم

سرته از از وقوع سر ین  و جرائم دارد این د سرتيتوان از اتخاذ  صروص پاره ا یافتراق يفريك ا از  يو كارا در خ

شرد و كوچک یحسراش م یتيماه يكه دارا یجرائم نظام از ج لهجرائم  سرا نیتر با در مقابل ان منار به  محت

 شود تغافل كرد.  یجامعه م تيهم خوردن نظم و امنه ب

است  ياتخاذ يها استيم مربوو به خود سبه طور اعم هي فريك يدر پاسرخ ها يضررور  اناام بازن ر - 

سريب هاي نظري و ع لی  ه ينين، ان. يو هم مربوو به نحوه اجرا سرت كيفري افتراقی نظامی ایران از ا سريا

فراوانی رنج می برد. در حوزه نظري فاقد یک نظریه بومی در حقوق و عدالت كيفري نظامی است و در حوزه 

ضررائی نيز  صرره ق سررت. در عر سررائی هاي قانونی زیادي بر جاي مانده ا ع لی نيز به رغم ت ش قانون دار نار

صراه سريب هائی م سرا ی براي تعيين كيفر وجود ا شرود، به ویژه این كه ال وها و معيارهاي جامع و من ده می 

 ندارد و رهن ودهاي تعيين كيفر نيز براي راهن ائی دادرسان صادر نصده است. 

سرررركوب رانه  -ث سرررلح، با توجه به رویکرد  صرررو ها در نيروهاي م عدم توجه و دقت كافی به اه يت تخ

سرت كيفري، موجب می سرت دادن منابع  سريا سرلح با از د سرياري از ماازا  ها، نيروهاي م شرود تا در اجراي ب

 انسانی خود، دش نان را به اهداف خود برسانند.

 پیشنهادها

صررویب  -ال  صررو  نظر به این كه در تدوین و ت سررلح م قانون حتی  1382قانون ماازا  جرائم نيروهاي م

صررو   سررلح م سررقانوو  1371ماازا  جرائم نيروهاي م سررلح ج يور يروهاين ین دادر سرر م يم  رانیا یا

صرو   شرده 1364م سرياري از ماازا  هاي درج  سرت و تقریبا ب سر می حاكم بوده ا ، تفکرا  قانون ماازا  ا

صرنياد می ،ردد در بازبينی  شرند، پي سر می می با صرابه قانون ماازا  ا قانون ماازا  جرائم در قوانين مدكور م
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صرو   سرلح م شرود یا حداقل ك1382نيروهاي م سر می حدف  اهش یابد و ، تفکرا  حاكم بر قانون ماازا  ا

 یک سياست كيفري افتراقی خاص بر نيروهاي مسلح ج يوري اس می ایران حاكم ،ردد.

صرو   -  سرلح م شرده در قانون ماازا  جرائم نيروهاي م صررفته  1382در بحث جرائم ذكر  سرخه اي پي كه ن

 یاسر م يمسرلح ج يور يروهاين یو قانون دادرسر 1371تر از قانون ماازا  جرائم نيروهاي مسرلح مصرو  

كه با اناام  کتهصررفا به بحث ماازا  پرداخته شرده اسرت، بدون توجه به این ن باشرد،یم 1364مصرو   رانیا

سرررلح منفرک می ،ردنرد و این ع رل در واقع ه ران هردفی  برخی مارازا  هرا، افراد مط ونرا از بردنره نيروهراي م

سر شردن بدنه نيروهاي م ضرعي  تر  شر نان در نظر دارند كه موجب  سرت كه د سرياري ا لح می ،ردد. لدا تبدیل ب

سرريار می تو شررد، ه ان ،ونه كه قانون  انداز جرائم و ماازا  ها به تنبييا  در حوزه اداري ب حائز اه يت با

سرلح ا سربت به جرائم قتل،  اال ینيروهاي م صررفا ن سری، متحده امریکا  سرو سررقت و جا صرتااوز،   یتدابير خا

 اتخاذ ن وده است.

سرر می ا،ر قرار بر این ب -پ سررلح، با مفاهيم و معانی قانون ماازا  ا ود كه قانون ماازا  جرائم نيروهاي م

بنابراین به نظر می رسد  سنايده شود، دی ر نيازمند یک سياست كيفري افتراقی براي ان احساش ن ی ،ردید،

شرده تا دید،اه هاي حاكم عدم توجه قانون دار به ارائه تعاری  تخصرصری در این خصروص، بر قانون  موجب 

سررت كيفري  سرريا سررلح نيز حاكم ،ردد، كه این امر با  سرر می بر قانون ماازا  جرائم نيروهاي م ماازا  ا

 افتراقی منافا  دارد.  

 کتاب نامه

سر يروهايمصردده عام و خاص در حوزه جرائم ن ا يفيكف(، 1399) رحسرن،يام ،یابوالحسرن - سرتيمسرلح در   ا

 .2337-2351، صو 9، ش اره شناسی سیاسی ایرانماهنامه جامعه ، «رانیا يفريك

 .قومسانتصارا   ،تيران، چاپ نيم ،استیارتش و س(، 1392) ،رضايعلسيدازغندي،  -

ضررا، ) - سررکندري، مح در سررال ف(، 1381ا صرر حيت داد،اه هاي نظامی از  در  1373الی  1318سررير تحول 

 .66-59، صو 31، ش اره ماهنامه دادرسی ،«رانیا

سييت جنائی یعموم هینظر(، 1392ایروانيان، امير، ) - سييیا سييتگ اری  صررارا  سييیا ، چاپ اول، تيران، انت

 شيردانش.

فصيلنامه «، و ان لسرتان رانیا یدر نظام حقوق یجرائم نظام یبررسرف(، 1397) ،مژ،ان یباقري، مسرلم و امرالي -

 .81-104، صو 7ش اره  ،یانتظام یمطالعات حقوق

سررزار، ) - صرر اه ، مح دعلی اردبيلی، تيراندكتر ، ترج ه ها جرایم و مجازات(، 1368بکاریا،  صررارا  دان انت

 شييد بيصتی.

سييه(، 1394) تدین، عباش، - سييلح ایران و فران سييی کیفری نیروهای م  ،تيرانچاپ اول، ، قانون آئین دادر

 انتصارا  خرسندي.

كارامد در  یجنائ ياسرت داريسر ليتحلف(، 1399، ولی اله، )تصرکري پور، اح د؛ یوسرفوند، یعقو ؛ اسرفندیار -

 .65-87، صو 4، ش اره فصلنامه مدیریت نظامی، «ینظام يها طيدر مح عیمواجه با جرائم شا
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صرکري - سرکندري، عل ت ضرايپور، اح د و ا صيو  و مبان(، 1399) ،ر ن، تيرا، ، چاپ اولاز جرم رییشيگیپ یا

 .)ع( یامام عل افسري انتصارا  دانص اه

 انتصارا  كوهسار.، ، تيراننویسی پایان نامهبا رویکردی به  قروش تحقی(، 1391غ مرضا، )كی، خا -

ضررائیف(، 1384زراعت، عباش، ) - صرر حيت هاي مرجع ق ماهنامه ، «تفکيک جرم نظامی و عادي و اثر ان بر 

 .23-18، صو 51، ش اره دادرسی

صرالحی،  - سرر؛  سرين، )شراكري، یا ضرایی، غ مح ضرا؛ ر سرتيسر(، ف1400علير  مئدر قبال جرا رانیا يفريك ا

 .93-114، صو فصلنامه پژوهش های جرم شناختی پلیس«، ینظام

 یافتراق يفريك اسرتيدر سر رييتغ يها(، فجلوه1401) ن،يغ محسر ،ییرضرا رضرا؛يعل ،یصرالح اسرر؛ی ،يشراكر -

سرررلح ا يروهراين مئجرا صييلنياميه تميدن «، ییو جرم زدا ییفرزدايبرا روش ك کرایمرامتحرده  اال یرو ا رانیم ف

 .507-521 ، صو10، ش اره حقوقی

 ، چاپ اول، تيران، انتصارا  خرسندي.دادرسی های اختصاصی کیفری(، 1390) ن،يغ محس عس ري، -

مرد ا،يرعطرارن - سرررت جو؛ حرا قرد افتراق ليرتحلف(، 1396ی، )مح ردعلی، لياردب ؛رجرب ي،براری،ردو بودن  یو ن

 .205-240، صو 37، ش اره فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، «ینظام یدادرس

سييتیسيي، (1396ي، )ميد ی،سرريرا  و مومن ه،یع ر - سييلح یروهاین مئجرا یافتراق ئیجنا ا ، چاپ اول، م

 .انيتيران، انتصارا  صالح

سر م؛  - سرل ان؛ مندنی، ا صرار رج؛یا ان،ی،لدوزكونانی،  سيتیسي(، 1391ج ال، ) ،يان : از گفتمان تا یجنائ ا

 تيران، انتصارا  ماد.، شده و ناروا کیزومیر یهائبرساخت

ضری، ) - سرنی، مرت ضيت دفا  اجتماعی(، 1375مح سرتان نه سرتري ا صرارا  معاونت اموزش داد، ، تيران، انت

 تيران.

شيت یمبان م،یقانون: مفاه تیحاکم(، 1394اح د، ) ،يريمركز مال  - صرارا  هاو بردا سروم، تيران، انت ، چاپ 

 .یاس م يمالس شورا يهامركز پژوهش

 تخلفا  به رسريد،ی در كيفري قل رو هاي چالشف ،(1399) مح درضرا، یزدانيان، و حسرنعلی زاد،ان، موذن -

 شر اره ،انتظامی دانش های پژوهش فصيلنامه ،«پليس انضرباطی هاي هيوت بر تأكيد با مسرلح نيروهاي كاركنان

 .67-112، صو 1

روزنامه  ،«نيحقوقدان مخال  عفو مارم ا؛یسرزار بکار/فريك يو اصرل سرودمند ایبکارف(، 1390)  ،يل ،ینع ت -

 .7435، ش اره رسالت

 يمسلح )داد،اه ها يروهاين یسرازمان قضائ تيحاكم بر صر ح یجنائ اسرتي(، سر1397محسرن، ) صره،ينوا پ -

سي انیپا(، ینظام سي ینامه کارشينا شينا سر ،یارشيد حقو  جزا و جرم  صرکده حقوق و علوم  صر اه  ،یاسريدان دان

 .رازيش

 قوانين
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 رانیا یاس م يج يورقانون اساسی  -

 1364مصو   رانیا یاس م يمسلح ج يور يروهاين یقانون دادرس -

 1366مصو   رانیا یاس م يج يورقانون ارتش  -

 1370مصو   یسپاه پاسداران انق   اس م یقانون مقررا  استخدام -

 1373كصور مصو   ینظام يدادسراها و داد،اه ها تيحدود ص ح نييقانون تع -

 1382م نيروهاي مسح مصو  قانون ماازا  جرائ -

 1392مصو   يفريك یدادرس نيقانون ائ -

 1392قانون ائين دادرسی جرایم نيروهاي مسلح مصو   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


