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Abstract 

Prosecuting HIV Transmission by Muharaba & Ifsad-Fel-Arz depends on 

spreading AIDS in a vast area without particular attention to specific 

victims. Because using any kinds of weapons is a required condition for 

committing Muharaba based on Article 279 Iranian Islamic Penal Code. 

Therefore, in order to prosecute HIV mass transmission by Muharaba, we 

should either argue that there is no necessity for using weapons to prosecute 

Muharaba, and only disturbing social safety is sufficient condition. Thus, 

what mentions in Article 279 is only an instance for this crime or we 

suppose HIV as a kind of weapon. In this respect, plenty of United States 

courts have accepted HIV as a dangerous weapon. If by any reason one may 

believe in impossibility of prosecuting HIV transmission by Muharaba, 

prosecution of HIV transmission by Ifsad-Fel_Arz (Article 286) is reasonable 

because spreading HIV virus in society is supposed as "crimes against 

physical integrity of people" and "spreading poisonous and dangerous 

substances" as well as "disturbing community order and safety" which results 

in "inflicting huge damage to individuals physical integrity". 
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 آگاهانه انتقال بر االرضفی افساد یا محاربه عنوان قیتطب امكان یبررس

 به نظر با ایران؛ کیفری حقوق در ،دزیا عامل روسیو

 آمریكا متحده ایاالت در صادره آرای

 2پوراحسان سیدرضا ،1حسینی سیدمحمد

 چکیده

 آن ارتکاب به مقید ایدز، انتقال موجب رفتارهای بر االرضفی افساد و محاربه مجرمانه عناوین صدق

 گرفتندست هب شرط محاربه تحقق برای که آنجا از .دباشمی خاص  ایدیدهبزه از فارغ و وسیع سطحی در

 گسترده انتقال تطبیق جهت فلذا ،است شده ذکر صراحتاً اسالمی مجازات قانون 972 ماده در سالح

 صرف و نداشته وجود اسلحه رفتنگدست به قید به ضرورتی یا که بگوییم باید کیفری عنوان این بر ایدز

 در اسالمی مجازات قانون 972 هماد رو این از .است کافی جرم این تحقق جهت جامعه امنیت زدنهمبر

 به سالح از نوعی عنوان به نیز را ایدز عامل ویروس آنکه ای است «محاربه» عنوان از مصداقی انبی مقام

 ایدز عامل ویروس شماریبی یاآر در آمریکا متحده ایاالت محاکم از بسیاری ،رابطه این در .آوریم شمار

 االرضفی افساد عنوان به استناد کانام نپذیریم، را فوق گزاره دو دلیلی هر به چنانچه اند.نموده تلقی سالح را

 ویروس گسترده و وسیع انتشار آنکه چه ،دارد وجود مورد خصوص در (اسالمی مجازات قانون 982 )ماده

 میکروبی و سمی مواد پخش» نیز و «افراد جسمانی تمامیت علیه جنایت» مصداق جامعه، در ایدز عامل

 عمده اتخسار ورود» و شودمی محسوب «امنینا و کشور عمومی نظم در شدید اللاخ» و «خطرناک و

 دارد. همراه به را «افراد جسمانی تمامیت به
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 مقدمه

 است. ضروری مقاله این عنوان خصوص در مسأله چند تبیین موضوع، به ورود از پیش

 در آن ارتکاب به مقید ایدز، انتقال موجب رفتارهای بر فوق مجرمانه عناوین صدق آنکه نخست

 شخصی مقیاسی در فرد، که مواردی شامل و دباشمی خاص ایدیدهبزه از فارغ و وسیع سطحی

 در اساساً .یستن ،شودمی بیماری این انتقال مرتکب خاص دیدهبزه با فردی عداوت انگیزه با و

 ارتکابی عمل برخورداری و محیط در ناامنی ایجاد عمومی، یتامن زدنبرهم قصد محاربه، تعریف

 آن از حاصل یجهنت یا رفتار بودنگسترده نیز االرضفی افساد در و است شرط عمومی جنبه از

 است. ضروری رفتار

 یا یک سوی هب شخصی انگیزه با کسی گاه هر» کهاین بر مجازات قانون 972 ماده صراحت

 ،«شودنمی محسوب محارب باشد، داشتهن عمومی جنبه او عمل و بکشد سالح شخص چند

 صراحت اگر حتی نیز االرضفی افساد با رابطه در .گذاردمین باقی خصوص این در را تردیدی

 و «خصوصی و عمومی اموال و کشورعمومی نظم» ،«گسترده طور هب» نظیر تعابیری با قانونگذار

 مجرمانه عنوان این در «االرضفی» عبارت داشت،نمی دوجو 982 ماده در «وسیع حدود در» یا

 بود. کافی آن ارتکاب از ناشی بار زیان آثار سطح دادننشان جهت خوبی هب

 شرایطی به مربوط ایدز انتقال موجب رفتارهای بر مذکور مجرمانه عناوین تطبیق از بحث

 در رعب فضای دایجا و ندنترسا هدف با یا و مردم مال و جان قصد به مرتکب آن در که است

 ویروس به آلوده هایخون واردات نظیر رفتارهایی به مبادرت کشور در امنینا ایجاد و جامعه

 و آلوده هایسوزن و هاسرنگ توزیع و تولید بیماری، این به آلوده هایواکسن واردات ایدز،

 از نظر صرف هاآن رفتار نکهآ یا و دنمایمی کنندگانمصرف نمودنلودهآ درنهایت و آن مانند

 این به مبادرت انگیزه شد. خواهد پیامدهایی چنین موجب عمل در مذکور هایانگیزه وجود

 درد مشابه دردی به سایرین کردنمبتال و جامعه از جویی انتقام حس از تواندمی نیز رفتارها

 در لکن ،باشد تمتفاو اسالمی نظام با عداوت حتی و شخصی مادی هایسودجویی تا خود

 است. مفروض ارتکابی رفتار گستردگی موارد تمامی

 منتشرشده داخلی مقاالت برخی بر عالوه ،کرده متوجه موضوع بدین را نگارندگان ذهن که آنچه

 است. یافته انتشار خارجی هاینشریه در که است مقاالتی ،(1) بحث مورد موضوع خصوص در

 دفاع اصلی مرکز که (Fort Detrick) دتریک فورت یشگاهآزما ،مقاالت این از یکی اساس بر
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 ویروس این تولید از هدف است. ایدز ویروس خاستگاه ،آیدمی شمار به آمریکا ارتش بیولوژیک

 نظر مد مناطق در جمعی کشتار و گرایانجنسهم پوستان،سیاه جمعیت تعدیل نیز کشنده

 ایگسترده نظرات اظهار محل البته که موضوع نای سقم یا صحت از نظر صرف .(9) است آمریکا

 گسترده اشاعه کیفری ابعاد خصوص در بحث و شودمی تقویت ما فرضیه است، گرفته قرار نیز

 .یابدمی بیشتری اهمیت طبیعت مولود یا و ساخته انسان بیماری این

 عنوان دو ،1329 سال در اسالمی مجازات جدید قانون تصویب از پیش تا آنکه دوم نکته

 برگرفته مزبور دیدگاه بودند. یکدیگر در مدغم و واحد عنوانی ،االرضفی افساد و محاربه کیفری

 دست که طوسی شیخ ایشان رأس در و فقها از برخی برخالف )که امامیه فقهای مشهور نظر از

 ،(3) است( کرده استفاده محاربه از مستقل طور هب االرضفی افساد عنوان از مورد چهار در کم

 همین فقها مشهور دیدگاه نیز اکنونهم و بوده منصوص عناوین این وحدت به قائل که دباشمی

 تواندمی آن جمله از که مالحظاتی به توجه با 1329 سال در اسالمی جمهوری قانونگذار .است

 رجخا و جامعه کالن مشکالت برخی به پاسخگویی جهت االرضفی افساد مفهوم توسیع ضرورت

 دو این میان تفکیک به قائل ،باشد محاربه تحقق شرط خود که تجریدالسالح قید از آن نمودن

 است. کردهن تبعیت مشهور نظر از و شده

 صورت هب االرضفی مفسد عنوان از قانونگذار مورد چندین در قانون، این تصویب از پیش

 قانون در کیفری عنوان دو این یگانگی به توجه با که بود نموده استفاده محارب از مستقل

 تشدید قانون 1 ماده در ،مثال عنوان به انگیخت.برمی حقوقی منظر از را مباحثی سابق مجازات

 تشکیل با که کسانی» است: آمده 1327 مصوب یبردارکاله و اختالس ارتشاء، مرتکبان مجازات

 نقدی جزای به ورزند، مبادرت یبردارکاله و اختالس ارتشاء، امر به نفری چند شبکه رهبری یا

 محکوم ابد تا سال 15 از حبس و دولتی خدمات از دائم انفصال و اموال آن مجموع معادل و

 االرضفی مفسد مجازات هاآن مجازات باشند، االرضفی مفسد مصداق که صورتی در و شوندمی

 تا مذکور حقوقی کاالتاش مجرمانه عنوان دو این میان تفکیک با حاضر، حال در «بود. خواهد

 است. شده مرتفع زیادی حدود

 ضرورت ،االرضفی افساد و محاربه میان فارق وجه ترینمهم جدید، اسالمی مجازات قانون در

 مصادیق از دسته آن ،سخن دیگر به است. اخیر مورد خالفبر نخست مورد در سالح تجرید

 بود، واحد عنوان این تعریف در داخل قبلی مجازات قانون در که االرضفی افساد و محاربه
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 ،یابد ارتکاب سالح کشیدن بدون چنانچه و محاربه ،باشد سالح کشیدن با همراه چنانچه اکنون

 تحقق در ذهنی ضابطه وجود دیگر فارق وجه گیرند.می قرار االرضفی افساد تعریف در داخل

 که تاس کسی محارب یعنی ،ستا االرضفی افساد در عینی ضابطه و محاربه جرم روانی عنصر

 نظر صرف ،االرضفی افساد مرتکب رفتار اما ،دارد را محیط در امنینا ایجاد و مردم ارعاب قصد

 سوم فارق وجه گردد.می عمده خسارات ورود یا و امنینا موجب عمل در قصدی چنین وجود زا

 عمومی جنبه دارای کهنای بر مشروط خاص، فردی روی بر حتی ،اسلحه شیدنک محاربه در آنکه

 دیدگانبزه از بیشتری تعداد نیازمند االرضفی افساد لکن ،باشد محاربه مصداق تواندمی باشد،

 است.

 و محاربه کیفری عنوان دو صدق قابلیت عدم یا و قابلیت مذکور، مطالب به توجه با اکنون

 عامل ویروس گسترده انتقال رخط یا و انتقال موجب که رفتارهایی تعقیب در را االرضفی افساد

 نماییم.می بررسی تفکیک به ردندگمی بیماری این

 

 محاربه

 محاربه» د:باشمی شرح این به اسالمی مجازات قانون 972 ماده محاربه، قانونی مستند

 که نحوی هب ،است هاآن ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان قصد به سالح کشیدن از عبارت

 از برخی مجازات جهت مذکور ماده به استناد با رابطه در «گردد. محیط در ناامنی موجب

 دوم ؛ببرد سالح به دست مرتکب آنکه نخست است. ضروری قانون طبق شرط سه وجود رفتارها

 عمومی جنبه واجد مزبور رفتار آنکه سوم ؛باشد هاآن ارعاب یا و مردم مال و جان وی قصد آنکه

 آید. شمار به

 جهت کشور به ایدز به آلوده واکسن یا و خون واردات )مانند بحث مورد وعموض خصوص در

 جنبه دارای ارتکابی عمل یعنی ،گردد احراز فوق شروط باید نیز بیماران( درمان در استفاده

 و ترس فضای ایجاد دنبال هب یا داشته را مردم مال و جان قصد نیز مرتکب و باشد عمومی

 مسأله لکن ،گرددمی تلقی مفروض مورد خصوص در شرط دو هر این که باشد جامعه در ارعاب

 موجب آن فقدان که قیدی است؛ محاربه تحقق جهت اسلحه گرفتندست به قید مهم، بسیار

 چنانچه که کرد استدالل بتوان شاید مسأله این با رابطه در است. کیفری عنوان این تحقق عدم

 هب سالح دیگر عبارت به یا و شده منتقل ویآیاچ به دهآلو سالح طریق از ایدز عامل ویروس
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 نظر به .کرد خواهد صدق محاربه ،باشد ویروس این به آلوده مرتکب، توسط شدهگرفته کار

 بودنآلوده به مشروط را ایدز انتقال بخواهیم چنانچه آنکه چه ،نیست صحیح سخن این نگارندگان

 سالح گرفتندست به صرف محاربه تحقق جهت بدانیم، محاربه مرتکب توسط استفاده مورد سالح

 .آیدمی شمار به اثر فاقد ویآیاچ ویروس به سالح آلودگی عدم یا آلودگی و بوده کافی مذکور

 زا یک هر قبول که دننمایمی طرح را گزاره دو نگارندگان ،تجریدالسالح موضوع خصوص در

 دست به قید به ضرورتی محاربه عنوان تحقق هتج آنکه نخست باشد. کارگشا تواندمی دو این

 تحقق جهت شهروندان ارعاب و جامعه امنیت زدنبرهم صرف و نداشته وجود اسلحه گرفتن

 محاربه، تحقق در تجریدالسالح ضرورت قبول فرض با آنکه دوم گزاره ؛است کافی جرم این

 دو این پیرامون ادامه، در آید. مارش به سالح از نوعی عنوان به تواندمی نیز ایدز عامل ویروس

 نماییم.می بحث گزاره

 سالح کشیدن ضرورت عدم ـ1

 سالح گرفتندست به بر صراحت به اسالمی مجازات قانون 972 ماده در قانونگذار اگرچه

 افساد عنوان و عنوان این اصلی فارق وجه حتی و نموده تأکید محاربه عنوان تحقق جهت

 از ماده این در سالح کشیدن قید به اشاره برخی زعم به معهذا ،دباشمی هنکت همین االرضفی

 گرفتندست به با محاربه ارتکاب موارد، غالب در که آنجا از سخن دیگر به .(1) است غلبه بابت

 دارد. محاربه اشهر مصداق به شارها لفظ این ذکر رو این از .(5) دهدمی رخ سالح

 جرم اصلی عنصر که آنچه رسدمی نظر به فقهی تحقیقات در شدهمطرح مطالب به عنایت با

 ،«محاربه» تحقق اساسی شرط بلکه ،(2) نیست «سالح به بردندست» ،آیدمی شمار به «محاربه»

 و پذیرفته صورت اسالمی حکومت با مقابله و امنیت زدنبرهم قصد به که است اعمالی به اقدام

 قانون 972 ماده نظر، این طبق .(7) باشند داشته دنبال به ار اینتیجه چنین عمل در آنکه یا

 بارز مصداق عبارتی، به و بوده «محاربه» عنوان از مصداقی بیان مقام در اسالمی مجازات

 برخی نظر بتوان شاید ،مبنا این بر آید.می شمار به اسالمی حکومت با مقابله و امنیت زدنبرهم

 مواد از دیگر برخی به نگاهی با نمود. توجیه را سالح مفهوم یرهدا توسعه بر مبنی ،(8) فقها از

 اسالمی، انقالب از پس شدهتصویب قوانین سایر چنینهم و تعزیرات قانون جمله از کیفری قوانین

 دریافت. وضوح به را نظر این قوت توانمی
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 شعبه یا جمعیت دسته، نوع هر تشکیل ،تعزیرات قانون 128 ماده طبق ،مثال عنوان به

 501 ماده طبق د.باشمی «محاربه» کشور، امنیت زدنبرهم هدف با مرامی، هر با جمعیتی

 مسلح نیروهای خدمت در نحوی به که را اشخاصی یا رزمنده نیروهای کسی اگر تعزیرات قانون

 چنین و کند نظامی وظایف اجرای عدم یا و تسلیم فرار، عصیان، به مؤثر تحریک هستند،

 ماده طبق چنینهم شود.می محسوب محارب دهد، جامان حکومت براندازی قصد به را اعمالی

 و وسایل در کاریخراب نوع هر یا کارانداختن از یا حریق ایجاد یا تخریب تعزیرات قانون 287

 و تلگراف ،پست گاز، نفت، برق، فاضالب، و بآ هایشبکه قبیل از عموم استفاده مورد تأسیسات

 حکومت با مقابله و جامعه امنیت و نظم در اخالل قصد به اگر ماده، در مذکور موارد سایر

 داشت. خواهد دنبال به را محارب مجازات باشد، اسالمی

 ،93/1/1327 مصوب فروشانگران و محتکران مجازات تشدید قانون 2 ماده طبق چنینهم

 مصوب، نرخ از تررانگ هاوردهآفر یا مصنوعات فروش فروشی،گران احتکار،» قبیل از اعمالی

 نتیجه، در که نامرغوب مواد از استفاده مقرر، میزان بر زاید خدمات، دستمزد یا اجرت دریافت

 آورد،می ینایپ قیمت تنزل بدون را خدمات ارزش یا هاوردهآفر یا مصنوعات یا کاال کیفیت

 نرخ از بیشتر وجه دریافت موجب عمالً که تمهیداتی کاربردن هب و مقرر نرخ به صوری معامله

 مشتری، به مقدار یا وزن از ترکم کاال تحویل نامرغوب، پخت با معمولی نان عرضه بشود، مقرر

 اختصاص معینی جمعیت یا منطقه یا شهر یک به دولت طرف زا که کاالهایی مجاز غیر انتقال

 از نفیص فرد خودداری دیگر، اشخاص به آن فروش یا و دیگر منطقه یا شهر به است یافته

 فرد امتناع صنفی، مقررات خالف بر خدمات یا هافراورده یا مصنوعات یا کاال فروش و عرضه

 مقابله عنوان به اگر ،«و... واقع خالف فاکتور صدور یا و رسمی قیمت به فاکتور دادن از صنفی

 شد. خواهند محکوم محارب مجازات به مرتکبین بگیرد، صورت اسالمی حکومت با

 اعمالی ارتکاب به اقدام نظامی شخص هر اگر مسلح، نیروهای جرایم مجازات قانون طبق

 کردنوارد لطمه یا ایران حاکمیت قلمرو کردنجدا جهت تالش جمعیت، اداره یا یلتشک» ونچهم

 وظایف اجرای عدم یا تسلیم یا فرار به تحریک یا اجبار کشور، استقالل و ارضی تمامیت به

 با تسلیم قرارداد انعقاد دشمن، به امنیتی و نظامی سیاسی، راراس و اطالعات تسلیم نظامی،

 ترک توقف، دستور دریافت از پس جنگ توقف عدم نظامی، وظایف انجام از خودداری دشمن،

 فرار وظیفه، انجام از فرار قصد به خودزنی نگهبانی، هنگام در خواب نگهبانی، محل مجوز بدون
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 و حیف و فروش واقع، خالف گزارش ارائه توطئه، با فرار نظامی، ادوات با فرار جنگ، زمان در

 اموال تحریق ای و تخریب مسلح، نیروهای اوراق یا دفاتر یا اموال از سرقت نظامی، اموال میل

 زدنبرهم حکومت، یا نظام براندازی» اعمالی، چنین ارتکاب از وی دمقصو و نماید «مسلح نیروهای

 شکست» موجب عمالً او کار آنکه یا و باشد «دشمن برابر در خودی نیروهای شکست کشور، امنیت

 تضعیف خارجی، یا داخلی امنیت در اخالل نظام، در اخالل اراضی، بر دشمن تسلط اسالم، هجبه

 نیروهای به مؤثر ضربه شدنوارد یا خودی نیروهای به جانی اتتلف واردشدن نظامی، نیروهای

 خواهد محکوم محارب مجازات به شخصی چنین ،«ددگر آن به ناپذیرجبران لطمه یا و مسلح

 در سالح گرفتندست به از سخنی مذکور موارد از یک هیچ در شودمی مشاهده چهنچنا شد.

 زدنبرهم قصد هب هک است اعمالی ارتکاب بر اصلی توجه و هنبود مطرح «محاربه» جرم تحقق

 را حکومت فتضعی موجبات عمل در آنکه یا و پذیرفته انجام اسالمی حکومت با مقابله و امنیت

 باشد. داشته دنبال به

 مصادیق خصوص در موارد، اغلب در که شود اشکال چنین حقوقی استدالل به است ممکن

 پذیرفتن از متفاوت امری این که شده ارجاع محاربه مجازات به تنها فوق قوانین در مذکور

 قانونی مواد از برخی اوالً که گفت توانمی سخپا در است. محاربه از مصداقی عنوان به رفتارها

 ماده این در مذکور کارانبزه شدنمحسوب محارب از صراحت به تعزیرات قانون 501 ماده نظیر

 خصوص در ثانیاً  ؛اندآورده میان به سخن محاربه مجازات طبق ایشان نمودنمجازات صرفاً نه و

 الؤس این رسد،می محارب مجازات به مرتکب که دهش اشاره آن در که قانونی مواد از دسته آن

 حکمی؟ یا است موضوعی الحاق محاربه، عنوان به مجرمانه رفتارهای الحاق که است طرح قابل

 عمومی، وسایل در خرابکاری نظیر اعمالی که است معنا بدان بدانیم موضوعی را الحاق چنانچه

 در که هستند محاربه از مصداقی و ضوعمو اسلحه کشیدن همچون ...و فروشیگران احتکار،

 بدانیم حکمی را مزبور الحاق چنانچه است. شده داده اشکال به پاسخ خنس این قبول فرض

 آن از تابعی بلکه ،محاربه از مصداقی نه فروشیگران و احتکار مثال عنوان به که است معنا بدان

 است. مجازات حیث از

 نکته این اشکال این رفع جهت د.باشمی اخیر نظر همین اب ارتباط در ایراد، رسدمی نظر به

 «الحد دون التعزبر» متعارف و مشهور قاعده با مغایر حکمی الحاق نظریه قبول که شودمی مطرح

 حدی مجازات از ترکم باید تعزیری هایمجازات قاعده این طبق آنکه توضیح .(2) گیردمی قرار
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 مجازاتی با احتکار( و فروشیگران )مانند تعزیر مستوجب رفتارهای نمودنمجازات بنابراین باشد.

 مختلف نصوص در مزبور الحاق باید یا رو این از .است گفتهپیش قاعده با مغایر )محاربه( حدّی

 تکرر و یکسو از قانونگذار بودنحکیم فرضپیش به توجه با امر این که بدانیم اشتباه را جزایی

 در مزبور مقررات ییدتأ نیز و دیگر سویی از مذکور ادیقمص برای محارب مجازات از استفاده

 خصوص در موضوعی الحاق به قائل آنکه یا نیست پذیرش قابل فقهی منظر از نگهبان شورای

 ضرورت عدم آن نتیجه که دهیم قرار اسلحه کشیدن کنار در را مذکور مصادیق و بوده مورد

 بود. خواهد همحارب عنوان تحقق ایبر سالح کشیدن

 سالح عنوان به ویآیاچ ویروس ـ2

 جنگیدن و نزاع برای که است زیچی آن سالح از منظور کیفری حقوقدانان از برخی نظر هب

 گرم و سرد از اعم را سالح نیز عرف نمود. مراجعه عرف به باید نیز آن معنای در و رود کار هب

 سالح عنوان هب استفاده عرفاً آن ساخت از لیهاو هدف که ابزاری به سالح تعریف .(10) داندمی

 از مراد و دباشمی پذیرامکان نیز بالقصد سالح تعریف مقابل در است. بالطبع تعریف ،(11) است

 ،است نشده داده اختصاص ،شودمی استفاده آن از سالح عنوان به عرفاً  که است ایوسیله هر آن

 اگر معنا این در .(19) شود گرفته کار هب سالح عنوان به دتوانمی اما ،نیست سالح ذاتاً چاقو مثالً

 .(13) شودمی محسوب اسلحه وسیله آن ،شود قتل مرتکب ایوسیله با بتواند فردی هر باًیتقر

 عنوان به را ویآیاچ ویروس محاکم، از برخی متحده ایاالت در سالح، از اخیر مفهوم حسب

 گستردگی به نظر اند.پرداخته مرتکبان کیفر تشدید به نامب این بر و اندآورده شمار به سالح

 نماییم.می اشاره صادره آرای از نمونه چند به ادامه در مربوط، آرای

 چون که داشت مقرر تجدیدنظر دادگاه .Shawn People v پرونده در کلرادو، ایالت در

 تواندمی ویروس این هب مرتکب ابتالی لذا ،شود بدنی شدید صدمات موجب تواندمی ویآیاچ

 شمار به دیگران تهدید جرم مصادیق از کشنده سالح عنوان به ایالت این کیفری قوانین طبق

 احتماالً آن کارگیری هب که نیست وصف این نیازمند کشنده سالح تعریف آنکه چه ،(11) آید

 د.باشمی افیک ایصدمه چنین ایراد قابلیت صرف بلکه ،شودمی بدنی شدید صدمات ایراد موجب

 متخصص روی بر ایدز به مبتال مرتکب توسط دهان آب انداختن ایالت، این در همچنین

 .(15) گردید تلقی سالح از استفاده عنوان به الکترونیکی، دستبندهای



 5931بستان وهفتم، تاسال دهم، شماره سی                      / فصلنامه حقوق پزشكي 331 

 

ربه
حا

ن م
نوا

ق ع
طبی

ن ت
كا

 ام
سي

رر
ب

 
في

اد 
فس

ا ا
ی

ض
الر

ا
 

ل 
تقا

ر ان
ب

انه
گاه

آ
 

دز
ل ای

عام
س 

رو
وی

در
 ،

...
 

 جهت کشنده سالح انعنو به ایدز به ابتالی پرونده، یک در کم دست فلوریدا، ایالت در

 مأمور گازگرفتن دلیل هب ایدز به مبتال مرتکب ،پرونده این در فت.گر قرار نظر مد متهم تعقیب

 مایعات و دندان قاضی، گردید. محکوم حبس سال 15 به وی بدن بر جراحت ایراد و پلیس

 ایالت در .(12) قرارداد ملحوظ کشنده سالح عنوان به را دهان( بزاق جمله )از مرتکب بدنی

 سالح از استفاده عنوان به دیده،بزه گرفتنگاز خصوص رد ایدز به مبتال مرتکب اقدام جرجیا،

 .(17) شد محسوب کشنده

 پلیس مأمور دو به کهاین دلیل به ایدز به مبتال و ساله 38 مردی ماساچوست، ایالت در

 تحت نمود، پرتاب دهان آب هاآن صورت بر بالفاصله و دباشمی ایدز به مبتال که نمود اعالم

 تلقی کشنده سالح از مرتکب استفاده عنوان به را دهان آب پرتاب دگاه،دا گرفت. قرار تعقیب

 .(18) نمود

 در جنسی شریک چندین قراردادن دلیل هب ایدز به مبتال و ساله 12 مردی ایالت، این در

 ترشحات در ایدز عامل ویروس دادگاه، قاضی گردید. جرح ایراد و تهاجم به متهم ایدز معرض

 .(12) نمود توصیف خطرناک سالح انعنو به را متهم بدنی

 خون از پر سرنگ از استفاده با ایدز به مبتال ساله 30 مردی دیگر، ایپرونده در همچنین

 ارتکاب دادگاه رباید.می و کرده تهدید را ساله 17 دختری د،باشمی ایدز به مبتال شدمی ادعا که

 .(90) نمود توصیف خطرناک سالح از استفاده را مذکور رفتار

 شدهحفاظت غیر جنسی رابطه از پیش متهم .CJ State v پرونده در نیوهامپشایر ایالت در

 این خصوص در دادگاه نساخت. آگاه ایدز بیماری به خویش ابتالی از را وی خود، شریک با

 سالحی عنوان به ایدز، به مبتال فرد تناسلی هایاندام و جنسی ترشحات که داشت اظهار پرونده

 جهت الزم قابلیت که نحوی هب شودمی محسوب شدهحفاظت غیر جنسی رابطه یک در کشنده

 .(91) دباشمی دارا را بدنی شدید صدمات واردآوردن

 عنوان به را ویآیاچ ویروس به آلوده سوزن ایالت این عالی دادگاه نیوجرسی، ایالت در

 ابزاری هر به ایالت این یفریک قوانین تعریف طبق کشنده سالح .(99) نمود تلقی کشنده سالح

 یا و بدنی شدید صدمات آوردنوارد قابلیت آن، از استفاده شیوه به توجه با که شودمی گفته

 ،9007 سال در شدهمطرح هایپرونده از یکی در نیویورک، ایالت در .(99) باشد داشته را مرگ

 شناخته گناهکار شدید تهاجم اتهام به پلیس مأمور دست گازگرفتن دلیل هب ایدز به مبتال مردی
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 سالح عنوان به را مرتکب دهان آب دادگاه پرونده، این در شد. محکوم حبس سال ده به و

 آورد. شمار به کشنده

 هب تهدید جهت مرتکب توسط که را ایدز به آلوده سوزن دادگاه دیگر ایپرونده در همچنین

 .(93) مودن تلقی خطرناک ابزاری عنوان به ،بود شده گرفته کار

 مأمور انگشت بریدن یلدل هب ایدز به مبتال و ساله 15 مردی شمالی، کارولینای ایالت در

 مجازات تعیین مقام در قاضی گردید. متهم دستگیری، هنگام در وی گوش گرفتنگاز و پلیس

 .(91) نمود محکوم کشنده سالح از استفاده به را مرتکب

 فردی با جنسی رابطه برقراری دلیل هب ایدز به مبتال مردی دیگر ایپرونده در همچنین

 .(95) گردید محکوم کشنده سالح از استفاده با جنسی تهاجم به نابالغ

 دیدهبزه با جنسی رابطه به که ایدز به مبتال مرتکب خصوص در دادگاه دیگر ایپرونده در

 دادگاه ییدتأ با که نمود مطرح را کشنده سالح از استفاده با تهاجم اتهام جمله از بود، پرداخته

 .(92) گردید مواجه نیز نظر تجدید

 خون با شدهمخلوط دهان آب که داشتند مقرر پرونده چندین در هادادگاه اوهایو، ایالت در

 دولت پرونده در ،مثال عنوان به شود.می محسوب کشنده سالح عنوان به ایدز به مبتال بزهکار

 ،(97) بود هنمود وی بر دهان آب انداختن و دیدهبزه زگرفتنگا به اقدام که مرتکب پرایس، علیه

 سالح عنوان به را متهم بزاق و دهان آب پرونده این در دادگاه شد. محکوم حبس سال شش به

 چنین دهان آب بودنسالح ردّ در خواه پژوهش تجدیدنظر، مرحله در گرفت. نظر در کشنده

 شودمی گفته چیزی یا وسیله ابزار، هر به کشنده سالح ایالت این قانون طبق که کرد استدالل

 به استفاده جهت ویژه طور هب یا شده طراحی منظور بدین یا داشته را مرگ ایجاد قابلیت که

 (.98) شود استفاده یا حمل نگهداری، ح،سال عنوان به یا و شده طراحی سالح عنوان

 خطر اگرچه که دادند دتشها متهم معالج پزشکان پرونده، به رسیدگی جریان طول در

 هموفیلی به مبتال مرتکب که آنجا از اما ،است بعید دهان بزاق طریق از ویآیاچ ویروس انتقال

 از بیماری انتقال احتمال افزایش باعث امر این و بوده خون به آغشته اغلب وی دهان آب است،

 متهم چون که داشت مقرر اوهایو ایالت تجدیدنظر دادگاه شهادت، این طبق گردد.می طریق این

 استدالل دادگاه شود.می محسوب کشنده سالح وی دهان بزاق است، هموفیلی و ایدز به مبتال

 دانستهمی و داشته آگاهی خود بیماری از وی زیرا، است شده محکوم درستی به مرتکب که نمود
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 پلیس مأمور شمچ به مرتکب دیگر، مشابه پرونده در است. بوده کشنده سالح دهان، بزاق که

 به مبتال متهم خون به آغشته دهان آب مجازات، تعیین مقام در دادگاه نمود. پرتاب دهان آب

 .(92)ه عنوان سالح کشنده به شمار آورد ب را ایدز

 را مرتکب بدنی مایعات و تناسلی آلت دادگاه، Nejara v. State پرونده در تگزاس ایالت در

 .(30) نمود محسوب شدید جنسی تهاجم اتهام در کشنده سالح عنوان به مجموعاً

 مرتکب جنسی ترشحات و تناسلی آلت نیز .State Hoffman v مشابه پرونده در همچنین

 .(31) شد گرفته نظر در کشنده سالح عنوان به نظر تجدید دادگاه توسط

 گازگرفتن لدلی هب را ایدز به مبتال مرتکب محکومیت دادگاه نیز Degrade v. State پرونده در

 (.39) گرفت نظر در کشنده سالح عنوان به را مجرم دهان و نمود تأیید پلیس مأمور

 فرد جنسی ترشحات که داشت مقرر نظر تجدید دادگاه Mathonican v. State پرونده در

 غیر جنسی رابطه به مبادرت وی آنکه بر مشروط آیدمی شمار به کشنده سالح ایدز به مبتال

 چیزی آن هر کشنده سالح که کرد اعالم صادره رأی تعلیل در دادگاه باشد. ودهنم شدهحفاظت

 از نمود. استفاده وی به بدنی صدمات واردآوردن یا دیگری کشتن جهت آن از بتوان که است

 غیر جنسی رابطه در را نتایجی چنین قابلیت ایدز به مبتال فرد جنسی ترشحات که آنجا

 سال 27 به مرتکب نتیجه، در گیرد. قرار مفهوم این در داخل ندتوامی لذا ،دارد شدهحفاظت

 .(33) گردید محکوم حبس

 تحت زن چهار به ایدز انتقال دلیل هب ایدز به مبتال و ساله 32 مردی ،دیگر ایپرونده در

 .(31)شد  محکوم حبس سال 19 به کشنده سالح از استفاده با شدید تهاجم اتهام عنوان

 را ویآیاچ ویروس دادستان ایدز، به مبتال مردی خصوص در دیگر ایپرونده در همچنین

 .(35) نمود قلمداد کشنده سالح عنوان به

 12 طفل با شدهحفاظت غیر جنسی رابطه خصوص در دیگری پرونده در نظر همین مشابه

 هنمود نزندا مأمور دست گازگرفتن به اقدام جرمم که دیگر ایپرونده در. (32) گردید ارائه ساله

 .(37) گرفت نظر در کشنده سالح عنوان به را دهان بزاق منصفه هیأت بود،

 چهار با شدهحفاظت غیر جنسی رابطه برقراری دلیل هب ایدز به مبتال مردی دیگر ایپرونده در

 .(38) شد منظور کشنده سالح عنوان به مرتکب جنسی مایعات پرونده این در گردید. محکوم زن
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 بود، نرسانده جنسی شریک اطالع به را خود ابتالی وضعیت متهم که دیگر شابهم پرونده در

 (.32) گردید تلقی کشنده سالح عنوان به وی جنسی مایعات و تناسلی آلت

 جز آمریکا، مختلف ایاالت محاکم ید،آمی دست به فوق هایپرونده انبوه مشاهده از هکچنان

 کشنده سالح عنوان به را ویروس این حاوی مایعات یااعضا  یا و ویآیاچ ویروس مورد، چند در

 برخی ،مذکور هایپرونده مقابل در البته، اندپرداخته حکم صدور به اساس این بر و گرفته نظر در

 در عالی دادگاه نیویورک، ایالت در ،مثال عنوان به اند.بوده متفاوتی نظر به قائل نیز محاکم از

 سالح عنوان به را ایدز ویروس که دیدگاه این از بارنخستین برای .Plunkett People v پرونده

 مأمور دست گازگرفتن دلیل هب بود ایدز به مبتال مردی که مرتکب گرفت. فاصله، نماید تلقی

 مستلزم مذکور محکومیت گردید. شدید تهاجم به محکوم، داشت را وی بازداشت قصد که پلیس

 به آلوده مرتکب، دهان آب که آنجا از بدوی دادگاه زعم به است. مرتکب توسط سالح از استفاده

 دیدهبزه بدنی شدید صدمات یا و مرگ تحقق برای صالحیت واجد را آن است، ایدز عامل ویروس

 آورد. شمار به خطرناک ابزاری را آن رو این از .دانست

 اعضای ،ظرتجدیدن دادگاه دیدگاه با مطابق .گردید نقض نظر تجدید دادگاه در حکم این

 ابزار» به ایدز به آلوده اندام توصیف تواننمی رو این از .شود تلقی «ابزار» تواندنمی افراد بدن

 .(10) دانست صحیح را «خطرناک

 مأمور دست ایدز به مبتال متهم ،Brock v. State پرونده در آالباما ایالت در همچنین

 شدید تهاجم ارتکاب نمود. محکوم شدید تهاجم به را مرتکب منصفه هیأت گرفت. گاز را پلیس

 توجیه مقام در و خود کیفرخواست در دادستان د.باشمی متهم توسط سالح از استفاده مستلزم

 هایدندان و دهان رو این از و است بوده ایدز به مبتال مرتکب چون که کرد استدالل اتهام این

 یک عنوان به باید لذا است، اشتهد دیگری به بدنی آسیب ایراد جهت در باالیی صالحیت وی

 که کرد عالما اتهام این ردّ با دادگاه نظر تجدید مرحله در آید. شمار به خطرناک سالح یا و ابزار

 تهاجم اتهام رو این از .نمود تلقی سالح عنوان به را مرتکب دهان بتوان که ندارد وجود دلیلی

 .(11) داد تغییر ساده تهاجم به را شدید

 آن از ترکم بسیار زمینه این در مخالف آرای تعداد شودمی مشاهده چنانچه ،فالوصمع

 در رسدمی نظر به اند.پذیرفته سالح عنوان به را ایدز عامل ویروس که است هاییپرونده دسته

 ،شد گفته ترشیپ چنانچه .نباشد وجهبی چندان آمریکا در مرسوم رویه از تبعیت نیز ایران حقوق
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 جهت که بدانیم چیزی آن هر اند،گفته حقوقدانان و فقها از برخی که گونههمان را سالح اگر

 سمت به بلندی گام آنگاه ،است قابلیتی چنین دارای یا و شودمی گرفته کاره ب دیگری کشتن

 مبحث( ابتدای در مذکور شرایط )با ایدز انتقال موجب رفتارهای بر محاربه کیفری عنوان صدق

 ایم.برداشته

 

 االرضفی افساد

 شرط محاربه تحقق در را سالح کشیدن که نظری پذیرش )عدم دلیلی هر به چنانچه

 در محاربه کیفری عنوان از نتوانیم سالح( عنوان به ایدز عامل ویروس پذیرش عدم یا و داندمی

 استفاده نامحدود تعداد مبتالساختن هدف با ایدز انتقال موجب رفتارهای تعقیب خصوص

 بررسی و تأمل قابل گفته(پیش شرایط همان )با االرضفی افساد عنوان به استناد امکان م،نمایی

 و محاربه در سالح کشیدن ضرورت مذکور، عنوان دو اصلی فارق ،گذشت چنانچه بود. خواهد

 عنوان این تطبیق در چندانی دشواری رو این از است. االرضفی افساد در ضرورتی چنین فقدان

 ماده کیفری عنوان این قانونی مستند آید.نمی چشم به ایدز گسترده انتقال موجب یرفتارها بر

 علیه جنایت مرتکب گسترده طوره ب کس هر» است: شرحاین  به اسالمی مجازات قانون 982

 نظام در اخالل اکاذیب، نشر کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم افراد، جسمانی تمامیت

 مراکز دایرکردن یا خطرناک و میکروبی و سمی مواد پخش تخریب، اق،احر کشور، اقتصادی

 کشور، عمومی نظم در شدید اخالل موجب که ایگونه هب گردد، هاآن در معاونت یا فحشا و فساد

 سبب یا و خصوصی و عمومی اموال یا افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارت ورود یا منیانا

 «شود.می محکوم اعدام به و محسوب االرضفی مفسد گردد، یعوس سطح در فحشا یا فساد اشاعه

 کرده اشاره «نتایج» و «رفتارها» گروه دو به ماده این انشای در اسالمی جمهوری قانونگذار

 در افساد است. نموده برداشت ،است قرآنی منصوص که افساد مصادیق و مفهوم از دو، هر در و

 اصفهانی راغب گیرد.می قرار اصالح مقابل در و (19) است دنبربین از و کردنتباه معنای به لغت

 جامعه بر حاکم نظم اعتدال .(13) است دانسته «الاعتدال عن الشی خروج» را آن مفردات، در

 معنای به اعتدال از خروج رو این از .است خود جای در چیز هر قرارگرفتن عدل آنکه چه است

 است. عمومی نظم در خاللا حقوقی لسان به و جامعه در نظمیبی
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 ،(33 :مائده) او رسول و خدا با جنگ با ردیف هم یگاه قرآن در آن کلی معنای در فساد

 و طغیان معنای به یگاه ،(5 :بقره) زراعت( و )انسان نسل و حرث هالک معنای به یگاه

 و سرقت معنای به یگاه ،(97 :بقره) خدا با عهد نقض معنای به یگاه ،(83 :قصص) سرکشی

 زدنبرهم نایمع به نیز یگاه و (85 :هود) فروشیکم معنای به یگاه ،(73 :وسف)ی غیر مال بردن

 رفتاریکج گونه هر تبیان، تفسیر در طوسی شیخ است. آمده (99 :انباء) جهان ریختنهم به و

 (.11) است دانسته فساد را

 از مردم جلوگیری و ابکت تحریف و دین تغییر قبیل از اعمالی البیان،مجمع تفسیر در

 تمامی» فرماید:می المیزان تفسیر در طباطبایی عالمه و (15) شده دانسته افساد دین به گرایش

 و فردی لمسائ شکل در هاتفریط و هاافراط همه و گرددمی ایجاد کار در که هایینابسامانی

 فقهی عنوان از فمألو عادت برخالف که فقهایی منظر از .(1) «است فساد مصداق اجتماعی

 نبش ذمی، کافر قتل به اعتیاد نظیر رفتارهایی ،اندگرفته بهره نیز مستقل طوره ب االرضفی افساد

 رسدمی نظر به .(3) است مجرمانه عنوان این مصداق ربایش، و زورگیری کفن، سرقت و قبر

 و جامعه کنونی حوالا و اوضاع و شرایط به نظر با را اسالمی مجازات قانون 982 ماده قانونگذار

 تواندمی که است ایگونه هب ماده این یانشا نحوه است. نموده تصویب فساد روزآمد مصادیق

 گردد. شامل را متعددی مصادیق

 مصادیق از یکی عنوان به جامعه، در ایدز عامل ویروس گسترده و وسیع انتشار خصوص در

 مواد پخش» نیز و «افراد جسمانی یتتمام علیه جنایت» عبارت به استناد ،االرضفی افساد

 کشور عمومی نظم در شدید اخالل» عبارت به استناد همچنین و «خطرناک و میکروبی و سمی

 ماده عبارات سایر از بیش ،«افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارات ورود» نیز و «ناامنی و

 است. گشاراه

 ویآیاچ به مبتال هایواکسن یا و یدزا به آلوده هایخون گسترده توزیع و واردات شک بدون

 آنچه روانی عنصر از نظر صرف صورت( اصالح تیغ )مانند آلوده آرایشی لوازم وسیع پخش یا و

 مصداق نیز و آمده شمار به افراد جسمانی تمامیت علیه جنایت سودجویی، قصد با چه و عمداً

 به عمده خسارت ورود قطعاً نیز یرفتار چنین نتیجه و دباشمی خطرناک و میکروبی مواد پخش

 است. کشور عمومی نظم در شدید اختالل نیز و افراد جسمانی تمامیت
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 خصوص در تقلید عظام مراجع از برخی نظرات به ایاشاره که است شایسته بحث این پایان در

 :انددهش جویا را حضرات فقهی نظرات ذیل شرح به الیؤس طرح با نگارندگان آید. عمل هب موضوع این

 مبتالنمودن در سعی جامعه در ایدز به آلوده ادوات و آالت وسیع شیوع با گروهی یا فرد که مواردی در»

 درمانی و اقتصادی هایهزینه تحمیل جامعه، فعال نیروی نمودنفلج مآالً  و بیماری این به شهروندان

 این یا و ندردا را اسالمی جامعه نمودنثباتبی و عمومی امنیت در اخالل حکومت، و خانواده بر کالن

 را ایشان توانمی آیا دهند،می انجام تجاری سودآوری و شخصی طلبیمنفعت جهت صرفاً را اعمال

 شاهرودی ا...آیت دادند، پاسخ سؤال این به که مراجعی میان از «نمود؟ مجازات محارب عنوان تحت

 اردبیلی وسویا... مآیت اند.ندانسته محاربه مصداق اما است، دانسته حرام عمل مصداق را رفتار این

 حد در مخربش اثر آنکه مگر ،کندنمی صدق مذکور اعمال بر محاربه عنوان» که فرمودند مرقوم نیز

 به لنکرانی فاضل ا...آیت پاسخ «شود. شمرده محارب نیست بعید صورت این در که شود ظاهر عموم

 مفسد حکم ولی ،است مشکل محارب باب از شخصی ینچن پیگیری ظاهراً » که بود این پرسش این

 گسترده صورت هب را کار این که صورتی در» فرمودند نیز شیرازی مکارم ا...آیت «دارد. را االرضفی

 «شود.می جاری او بر مفسد حکم و است االرضفی مفسد مصداق دهد، انجام

 

 گیرینتیجه

 دانست. االرضفی افساد یا و محاربه مصداق نتوانمی را عادی حالت در ایدز بیماری انتقال

 که است زمانی اسالمی مجازات قانون با مطابق بیماری این ناقل رفتارهای بر مذکور عناوین صدق

 شخصی عداوت انگیزه با نه و عمومی نظم در گسترده اخالل و کشور امنیت زدنبرهم قصد به فرد

 هایخون واردات مانند وسیع سطحی در ایدز لعام ویروس گیرنمودنهمه جهت اقداماتی به دست

 افساد عنوان انتساب صدق در وضعیتی چنین در رسدمی نظر به نماید. کشور داخل به آلوده

 تردیدی 1370 مصوب پیشین قانون خالف بر 1329 مصوب جدید مجازات قانون طبق االرضفی

 به ایدز بیماری که دارد رورتض ،مسأله فرض در محاربه عنوان صدق خصوص در اما ،ندارد وجود

 مربوطه کیفری قوانین دیگر و اسالمی مجازات قانون بر مرور با که گردد تلقی سالح یک عنوان

 شرط هم اگر و نیست شرط محاربه تحقق در سالح تشهیر قید که آیدمی دست به نتیجه این

 ویروس گرفته، قرار حکم مورد اترّک به آمریکا متحده ایاالت قضایی رویه در که گونه آن ،باشد

 .نیست بالوجه چندان نیز مخالف نظر البته ،آید شمار به سالح نوعی تواندمی خود ویآیاچ
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