دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)
شماره  ،1بهار و تابستان  / 1931صفحات  11تا 81

مهدی خاقانی

اصفهانی

دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،مدرس دانشگاه

«برای اعمال ماده  805قانون مجازات اسالمی ،موضوع باید از قوه مجریه استعالم
شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» از صالحیت قوه قضاییه خارج و در صالحیت
قوه مجریه است».
واژگان کلیدی :دولت متخاصم ،جاسوسی ،استقالل قوا ،اطالعات طبقهبندی شده

متن رأی
«درخواست اعاده دادرسی آقای س.خ به وکالت از طرف آقای ا.ک نسبت به
دادنامه  19/8/4-080شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید
رأی بدوی صادر شده است موجه است ،زیرا اوالً همانطور که به شرح گزارش
اداره کل امور بینالملل وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم
کرده است در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نمیباشد و منظور از
تخاصم اختالفات سیاسی با کشورها نمیباشد و دادگاه در تفسیر این اصطالح دچار
اشتباه شده است .ثانیاً محکومعلیه پرونده همانطور که مکرراً دفاع نموده است در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شرایطی نیست که دسترسی به اطالعات طبقهبندی شده و محرمانه داشته باشد و آن
را در اختیار دولت متخاصم قرار دهد و بحث و تبادل نظر و بیان مطالب علمی مهم
در کنفرانسهای علمی و دریافت نشان یا پاداش و یا تسهیالت برای موفقیتهای
علمی و تحصیلی جرم محسوب نمیشود .ثالثاً در مواردی که دالیل اثباتی جرم
اظهارات شخص متهم باشد با انکار وی نیز دالیل منتفی میگردد مگر اینکه مدارک
و مستندات برخالف انکار او در پرونده موجود باشد که در این پرونده مشاهده نشد.
بنابراین با توجه به اشتباه در استنباط از ماده  805قانون مجازات اسالمی مصوب
 9585و تعیین مجازات نامتناسب به استناد شق  0ماده  727قانون آیین دادرسی
کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی ،رسیدگی مجدد با رعایت مواد  97و  95قانون
مجازات اسالمی مصوب  9517به شعبه همعرض محول میگردد».

شرح موضوع
از جمله جرایم علیه امنیت سیاسی کشور ،همکاری با دول خارجی متخاصم است که در
ماده  805قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) جرمانگاری شده است .عالوه بر شیوه معمول
قانونگذار در جرم انگاری جرایم امنیتی که رکن مادی جرم گاهی موسّع است و حدود و
ثغور آن معلوم نیست ،ماده  805قانون مزبور با چالش دیگری نیز مواجه است که در پرونده
م ورد مطالعه و نقد در این جستار ،این چالش خاص نیز تحلیل خواهد شد .متهم پرونده،
دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر بوده ،فارغالتحصیل کارشناسی فیزیک
و مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ،کارشناس ارشد فیزیک اتمی از آلمان و دکترای فیزیک
لیزر از اسپانیا و دانشجوی فوق دکترای فیزیک لیزر دانشگاه تگزاس و از نخبگان کشور بوده
که در بهمن  9551در ایران به اتهام جاسوسی (قرار دادن اطالعات طبقهبندی شده کشور در
اختیار سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسپانیا) دستگیر و در شعبه چهاردهم بازپرسی
دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی واقع شده و با قرار وثیقه با مبلغ پانصد میلیون ریال
به زندان معرفی شده است .قرار وثیقه متهم در جریان تکمیل تحقیقات بازپرسی ابقاء شده و
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اصالً به اطالعات محرمانه و سری کشور دسترسی نداشته و آنچه دریافت کرده 4000 ،یورو
به هر دانشجوی بورسیه نخبه تخصیص مییابد .شعبه  94بازپرسی ناحیه  75تهران در
اردیبهشتماه  9510برای متهم قرار مجرمیت به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا
(سازمان سیا) و تحصیل مال نامشروع به میزان  4000یورو و  5000دالر از سیا ،به استناد ماده
 805قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و ماده  7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختالس و کالهبرداری صادر و در مورد اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت
کشور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دالیل صادر نموده و کیفرخواست را بر همین
مبنا صادر کرده است .متهم در شعبه  98دادگاه انقالب اسالمی تهران همه اتهامات را رد
کرده ولی نماینده دادستان با استناد به ماده  954قانون مجازات اسالمی مصوّب  9517با تذکر
تعدد جرایم متهم ،از دادگاه تقاضای تشدید قرار تأمین و ممنوعالخروج شدن وی به مدت
 70سال نموده است .همچنین نماینده دادستان از کیفرخواست دادسرا دفاع کرده و انکار
متهم را مردود دانسته و تصریح کرده متهم بدون هیچگونه فشار ،تهدید و ارعاب با خط
خودش اقرار به اتهامات نموده است .دادسرا در مهرماه  9510قرار تامین را از وثیقه  80میلیون
تومانی به بازداشت موقت تشدید کرده که متهم معترض شده و دادگاه در آبانماه  9510در
وقت فوق العاده با رد اعتراض متهم ،قرار بازداشت موقت را تایید کرده که قطعی نیز شده
است .دادگاه متهم را به اتها م همکاری با دول خارجی متخاصم (آمریکا) علیه جمهوری
اسالمی ایران مستند به ماده  805قانون مجازات اسالمی به تحمل  90سال حبس محکوم کرده
و هیچ تصمیمی در مورد اتهام دوم (تحصیل مال از طریق نامشروع) اتخاذ نکرده و دادنامه،
بیتوجه به این اتهام است .وکالی متهم به رأی بدوی محکومیت اعتراض کرده و شعبه 50
دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مردادماه  9519در دادنامهای با متن بسیار کوتاه،
تجدیدنظرخواهی را رد و رأی دادگاه بدوی را ابرام نموده است .متعاقباً وکیل متهم از دیوان
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عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و شعبه  50دیوان در مهرماه  ،9517رأی شعبه 50
دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از حیث اشتباه در استنباط ماده  805قانون مجازات اسالمی
و تعیین مجازات نامتناسب ،با ذکر سه استدالل ،نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه
همعرض محوّل نموده است .سه استدالل مذکور به شرح زیر است:
 -9به شرح گزارش اداره کل امور بین الملل وزارت امور خارجه در حال حاضر هیچ
دولتی با ایران در حال تخاصم نیست.
 -7محکومعلیه پرونده همانطور که مکرراً دفاع نموده است در شرایطی نیست که
دسترسی به اطالعات طبقهبندی شده و محرمانه داشته باشد و تبادل نظر در کنفرانسهای
علمی و دریافت پاداش و تسهیالت برای موفقیتهای علمی جرم محسوب نمیشود.
 -5در مواردی که دالیل اثباتی جرم ،اظهارات شخص متهم باشد با انکار وی نیز دالیل
منتفی میگردد ،مگر این که مدارک و مستندات برخالف انکار او در پرونده موجود باشد
که در این پرونده مشاهده نشد.
مسائل شکلی
اکنون پس از توضیح مفهوم دول خارجی متخاصم باید گفت دادنامه شماره
98ش 19/7/99-7800/19/صادره از شعبه  98دادگاه انقالب اسالمی تهران که مقرر داشته
« متهم به اتهام همکاری با دول متخاصم (آمریکا) علیه جمهوری اسالمی ایران مستنداً به ماده
 805قانون مجازات اسالمی به تحمل  »...از چند جهت محل ایراد است .اول این که ،عبارت
قانون به طور ناقص در دادنامه ذکر شده است؛ «دول خارجی متخاصم» را «دول متخاصم»
درج نموده است .دوم این که ،آمریکا دولت خارجی هست ،اما بنابه ادله مذکور« ،متخاصم»
نیست و مفهوم تخاصم مفهومی عرفی ،انقالبی ،ارزشی و سیاسی نیست ،بلکه مفهومی دقیق
در چارچوب حقوق بینالملل است .عالوه بر اسناد بینالمللی و دکترینهای حقوقی خارجی
و داخلی ،پاسخ اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه به استعالم پیرامون معنای متخاصم در
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کلمه متخاصم در ماده  805را تایید میکند .سوم این که ،عبارت «مستنداً به ماده  »...هم
درست است .چهارم این که ،آمریکا ،دولت است نه دول.
ایراد دیگر رأی بدوی این است که دادنامه بدوی هیچ تصمیمی در مورد اتهام دوم
(تحصیل مال از طریق نامشروع) اتخاذ نکرده و با وجود طرح اتهام در قرار مجرمیت و
کیفرخواست دادسرا ،دادنامه محکومیت صادره از دادگاه ،بیتوجه به تصمیمگیری در قبال
این اتهام است.
جدا از عدم امکان متخاصم دانستن آمریکا با ایران ،ایراد دیگری که به رای دادگاه
انقالب وارد است این است که در تشخیص مفهوم «همکاری» نه ضوابط رکن مادی این
جرم را درست رعایت کرده و نه معیارهای احراز رکن روانی را .بحث و تبادل نظر و بیان
مطالب علمی مهم در کنفرانسهای علمی را نمیتوان مصداق رکن مادی جرم «همکاری»
دانست؛ زیرا در کنفرانسهای علمی ،جمع زیادی از محققان دانشگاهی حضور دارند و
مطالب غیرسرّی و صرفاً علمی در قالب سخنرانی و مباحثه پژوهشی گفته میشود ،نه این که
فقط ماموران اطالعاتی سرویسهای جاسوسی بیگانه حاضر باشند و انتقال اطالعات
طبقهبندی شده اتفاق بیفتد .به عالوه ،قاضی رکن روانی مورد نیاز برای وقوع جرم موضوع
این ماده را بدون احراز ،مفروض دانسته است و این خالف اصل برائت است .از سوی دیگر،
این جرم از زمره «جرایم مادّیِ صِرف» نیز نیست که بشود گفت انجام رکن مادی موجب
مفروض گرفتن رکن روانی جرم میشود.
موضع دادنامه دیوان در نقض رأی بدوی از دو جهت به طور خاص مورد تحسین است:
 -9تصریح به تناسب مجازات؛
 -7تصریح به این که در مواردی که دالیل اثباتی جرم ،اظهارات شخص متهم باشد با
انکار وی نیز دالیل منتفی میگردد.
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تحسین این موضع دیوان از این جهت است که در بسیاری از پروندههای امنیتی ،متهم در
مرحله تحقیقات مقدماتی تحت فشار قرار میگیرد و اقرارهای غیرواقعی میکند .پایبندی
قضات شعبه دیوان به اصل ضرورت اقرار عندالقاضی ،و اهتمام آنها به حقوق دفاعی متهم از
این حیث ،قابل تقدیر است.
حقوق دفاعی متهم خصوصاً در اتهامات سیاسی و امنیتی باید توسط مقام قضایی بسیار
مهم انگاشته شود و صیانت گردد .سیاست جنایی امنیتگرا و توتالیتر در قبال برخی از این
پروندهها ،نگرانی بابت نقض موازین دادرسی عادالنه و منصفانه و نقض هنجارهای اخالقی
و شرعی دادرسی را همواره میافزاید .رعایت اصل برائت و ضرورت احراز ارکان سهگانه
جرم و تفسیر صحیح واژگان قانون و الزامات متناسبسازی قرارهای تامین کیفری و کیفرها
با اوضاع و احوال پرونده ،بر سالمت قضایی کشور میافزاید و عدل ،صلح ،همبستگی ملی،
تعمیق احترام و اعتماد ملی به حکومت را به ارمغان میآورد.
مسائل ماهوی
در متن دادنامه شماره 98ش 19/7/99-7800/19/صادره از شعبه  98دادگاه انقالب
اسالمی تهران آمده است « :متهم به اتهام همکاری با دول متخاصم (آمریکا) علیه جمهوری
اسالمی ایران مستنداً به ماده  805قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) به تحمل  .»...در خصوص
مفهوم «دول خارجی متخاصم» مورد نقد جدّی است .با ذکر مقدمهای ایراد وارده تبیین
خواهد شد.
طی سالهای اخیر ماده  805قانون مجازات اسالمی ،در دو قضیه «نظرسنجی» ( )9557و
«جاسوسی رکسانا صابری» ( )9552مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانههای جمعی
قرار گرفته است .در هر دو قضیه ،دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 805
دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است .در این مقاله با کنکاشی در
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مسأله «حالت تخاصم» و اعالم حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.
متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسالمی ایران همکاری نماید ،در صورتی که محارب
شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می شود ».گذشته از نکات بدیهی در تحلیل
عنصر قانونی و مادی جرم ،باید به این نکات اشاره نمود که ذیالً به آنها اشاره میشود:
اول این که همکاری موضوع این ماده باید الزاماً با یک «دولت» خارجی باشد .گرچه
مفهوم حقوقی دولت از منظر حقوق بینالملل مشخّص است اما نکته مهمی که وجود دارد،
«شناسایی» موجودیت طرف همکاری به عنوان یک «دولت» از سوی جمهوری اسالمی ایران
است .بنابراین همکاری با موجودیتهایی نظیر اسرائیل ،اوستیای جنوبی ،آبخازیا و کوزوو
– بدون عنصر «شناسایی» دولت ایران – نمیتواند مصداق این ماده باشد؛ زیرا گرچه نظریه
«اعالمی» بودن شناسایی مورد پذیرش است اما یکپارچگی دولت و صالحیت قوه مجریه در
برقراری روابط خارجی ،اقتضا میکند که در این موارد ،دستگاه قضایی با صدور رأی ،به
طور تلویحی موجبات شناسایی موجودیتهای مشابه را تأیید ننماید.
دوم این که همکاری با سایر موجودیتهای خارجی یا بینالمللی نظیر سازمانهای
بینالمللی ،سازمانهای غیردولتی (اعم از خارجی یا بینالمللی) و شرکتهای خارجی
نمیتواند مصداق ماده  805باشد؛ زیرا اصل آن است که اعمال بازیگران غیردولتی ،قابل
انتساب به دولتها نیست .حقوقدانان ایرانی ،اصطالح " "State of Belligerenceرا به
«حالت مخاصمه» ترجمه نمودهاند که منظور از آن همان «جنگ» یا رویارویی نظامی است.

9

کنوانسیونهای  9141حقوق بشردوستانه ژنو نیز همگی بر این سیاق ترجمه شدهاند و در آنها
برای توصیف طرفین درگیری نظامی از واژه «طرف تخاصم» استفاده شده است .اما در مورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خصوص ماده  805قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و با تأکید بر نگرشی شکلگرایانه به

مهدی خاقانی اصفهانی

این که آیا منظور ماده  805از «تخاصم» نیز همان «جنگ» است ،در بخش بعدی بحث خواهد
شد.
آیا قانونگذار ایرانی ،اصطالح «حالت تخاصم» را به همان معنایی که در حقوق بینالملل
افاده می کند ،به کار برده است؟ از نظر شکلی ،چه نهادی برای تعیین حالت تخاصم
ذیصالح است؟! برای تحلیل و پاسخ به این دو پرسش باید وضعیت نظام حقوقی ایران را
فراتر از ماده  805بررسی نمود:
برخی حقوقدانان با استناد به این که «متخاصم» بودن یک دولت در حقوق بینالملل تنها
در زمان جنگ قابل تصور است ،معتقدند در حال حاضر که دولت ایران در حال جنگ با
هیچ دولتی نیست ،دولت متخاصمی نیز وجود ندارد .اصل تفسیر مضیّق در تفسیر واژه
«متخاصم» به استدالل آنها قوت میبخشد .اما از سوی دیگر میتوان به مقرره ماده  801اشاره
نمود که تفسیر نخست را بیمعنا میسازد .چنانکه اگر دولت متخاصم ،همان دولت طرف
جنگ باشد پس تشدید مجازات در زمان جنگ چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مطابق ماده
 801قانون مجازات اسالمی « ،هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی موضوع این فصل شود (ازجمله جرم موضوع ماده  )805به مجازات اشد
همان جرم محکوم میشود ».با توجه به نگارش ماده  801و نیز عدم پایبندی قانونگذار ایرانی
به اصطالحات حقوقی بینالمللی نزد حقوقدانان ایرانی ،به نظر میرسد منظور ماده 805
تعریفی موسّع از واژه «متخاصم» است .ماده  801عمالً مانع از مقیّد شدن لفظ «متخاصم» به
«دولت در حال جنگ» میشود .بنابراین در حالی که حالت مخاصمه 9در حقوق بینالملل
تنها به زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود؛ «دولت متخاصم» در ماده  805میتواند شامل
دولتی باشد که با ایران در حالت «صلح» 7به سر میبرد؛ البته حداقل در تعریف منفی صلح.
در اصل  987قانون اساسی نیز بر «روابط صلحآمیز با دول غیر محارب» تأکید شده است؛ از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حقوق ایران استفاده نمود.
عملیات نظامی دارد .چنانکه در ماده  78قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح «منظور از
دشمن عبارت است از اشرار ،گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسالمی ایران در
حالت جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملّی است».
چنانکه در این ماده مشاهده میشود ،اوالً دشمن ،ممکن است طرف مخاصمه مسلحانه یا
غیرمسلّحانه داخلی یا بینالم للی باشد .ثانیاً دشمن ،اعم از دشمن نظامی است و شامل
«گروههای خواهان براندازی» نیز میشود .بدیهی است در این ماده ضرورت انتساب به یک
دولت مطرح نمیشود ،اما در چارچوب ماده  805الزاماً باید طرف همکاری یک «دولت»
خارجی باشد و شامل اشرار و گروههای غیرمنتسب به دولتهای خارجی نخواهد شد.
پرسش دیگر این است که کدام نهاد قوه مجریه باید نسبت به اعالم «متخاصم بودن» اقدام
کند؟ مطابق تبصره ماده  78قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح« ،هرگاه برای دادگاه،
تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضاییه از شورای عالی
امنیت ملّی استعالم و نظر شورای مذکور مالک خواهد بود ».بنابراین شورای عالی امنیت
ملّی که طبق اصل  920قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور و تحت نظر رهبری فعالیت
میکند ،نهاد ذیصالح برای اعالم حالت تخاصم میان دولت ایران و سایر دولتها است اما
نکتهای که در این ماده نهفته است ،این است که دادگاه تنها درصورتی تشخیص تخاصم را
به شورای عالی امنیت ملّی احاله میدهد که تشخیص موضوع برای خود دادگاه محرز نباشد.
نکته اینجاست که دادگاه چگونه میتواند موضوع را احراز نماید و کدام امارات قضایی بر
وجود دشمنی یا تخاصم داللت خواهند داشت؟ تفسیر مضیّق صالحیت استثنایی قوه قضاییه
برای تشخیص امر ،اقتضا دارد که تنها در صورت وجود یک جنگ و درگیری مسلّحانه
نظامی همه جانبه میان دولت ایران و دولتی دیگر که همچنان در جریان باشد – و حتی با
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آتش بس قراردادی یا عملی متوقف نشده باشد – دادگاه بتواند وجود حالت مخاصمه را
احراز نماید و در سایر موارد موضوع را از شورای عالی امنیت ملّی استعالم کند.
منطق هر نظام حقوقی (به ویژه در حوزه واکنش کیفری) بر این اصل استوار است که
واکنش قدرت عمومی نسبت به رفتار شهروندان برای شهروند ،قابل پیشبینی و قبالً شفاف
باشد .قاعده عقلی و شرعی «قبح عقاب بالبیان» بر همین مبنا پدیدار شده است .اما این تنها
«حکم» مورد عقاب نیست که باید قبالً بیان شده باشد؛ بلکه گاه به علّت ابهام در موضوع،
باید «موضوع» نیز قبالً بیان شده باشد« .بیان سابق موضوع» گاه به واسطه آشنایی عامه با
موضوع حاصل میشود مانند آن که هرکس قبالً (به واسطه عرف یا تعریف قانونی) میداند
«مال» چیست تا بتواند برای ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم سرقت تصمیم بگیرد؛ هر کس قبالً
(به واسطه عرف و تعریف قانونی) میداند «فحاشی» چیست تا بتواند پیشبینی کند که آیا
اظهاراتش موجب مجازات به علت «توهین» خواهد بود یا خیر؟ و قس علیهذا .اما آیا هر
کس ،گروهها و اشراری که قصد براندازی نظام را دارند میشناسد؟ آیا هرکس دولتهایی
که با فعالیت های پنهان جاسوسی که برای مردم عادی قابل شناسایی نیست ،قصد اقدام علیه
امنیت ملّی را دارند ،میشناسد و با فعالیتهای آنها آشناست؟ لذا به نظر میرسد فهرست
«دول متخاصم» باید قبالً به صورت علنی منتشر شود و به اطالع شهروندان برسد تا مبادا کسی
به «عقاب بالبیان» محکوم شود.
با جمع استدالل های حقوقی و فراحقوقی مزبور به ویژه با عنایت به صالحیت انحصاری
قوه مجریه در تنظیم روابط خارجی به نظر میرسد برای اعمال مقررات ماده  805قانون
مجازات اسالمی یا هر مقرره دیگری که وصفی برای دولتهای خارجی را به عنوان یکی از
شرایط وقوع جرم مقرر کرده است ،موضوع باید از قوه مجریه (مشخصاً وزارت امور خارجه
یا شورای عالی امنیت ملی) استعالم شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» خارج از صالحیت
قوه قضاییه و در صالحیت قوه مجریه است .در غیر این صورت ،مداخله قاضی در قوه مجریه
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قبالً به اطالع عموم برسد.
با هنجارمندی و قانونگرایی ماهوی آراء قرین گردد.
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محرز و رأی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود .نکته مهم این که فهرست «دول متخاصم» باید

