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Abstract 
The Armed Forces Crime Law, as a special law, 
due to the sensitivity of military jobs and the 
high costs of committing crimes in military jobs, 
has adopted a penal policy based on repression. 
Experiences gained from the trial of the armed 
forces during the eight years of the Holy 
Defense explained the punishments of the 
Armed Forces Crimes Law according to the 
adopted criminal policy in such a way that the 
main focus of the law is the punishment of 
armed forces offenders. This issue has been 
brought to the attention of the legislator to such 
an extent that even some actions and behaviors 
that are not related to the punishments common 
in the law of the armed forces were criminalized 
in the law in question, including evasion of 
service of specialists and Scholarship recipients 
in various fields in the Armed Forces. In the 
differential criminal policy of the Armed Forces 
of the Islamic Republic of Iran, the legislator's 
view of the crimes of the Armed Forces is in fact 
very similar to the Islamic Penal Code, so that if 
some specialized words and terms are removed 
from the law, the Islamic Penal Code We will 
face. The Law on the Basis for the Analysis of 
US Criminal Policy on Armed Forces Crimes 
are the two general laws of exemplary criminal 
law and the special law on the crimes of the 
armed forces. The present research has been 
done by descriptive-analytical method and using 
library and documentary sources. 
Keywords: Substantive Criminal Policy, Armed 
Forces, Punishment.  

  چکیده
به جهت ، قانون خاص یک عنوان بهمسلح  يروهاین جرایمقانون 
اب به جرم در کن در ارتیسنگهاي  نهیو هز یت مشاغل نظامیحساس

به ، وب اتخاذ نمودهکسر يبر مبنا يفرکیاست یس، یمشاغل نظام
نیروهاي مسلح  جرایمدر قانون مجازات  گذار قانونگر یعبارت د
مسلح در  يروهاین یه از دادرسک یاتیتوجه به تجرببا  1371مصوب 

 جرایمقانون هاي  مجازات،  ده بودیهشت سال دفاع مقدس حاصل گرد
ن ییتب يبه نحو، ياتخاذ يفرکیاست یمسلح را با توجه به س يروهاین

ن یا. مسلح باشد يروهاین نیمجازات مجرم، قانون یه محور اصلکنمود 
از  یبرخ یه حتکقرار گرفت  گذار انونقموضوع تا بدان جا مورد توجه 

مرسوم در قانون هاي  با مجازات یارتباطاصوالً ه کیی اعمال و رفتارها
ه از کده بود یگرد انگاري جرم، مسلح ندارد در قانون موصوف يروهاین

توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت  می جمله آن
است یدر س. سلح اشاره نمودم يروهایمختلف در ن يها ه در رشتهیبورس
نگاه ، رانیا یاسالم يمسلح جمهور يروهایدر ن یافتراق يفرکی

با  يادیار زیدر واقع شباهت بس، مسلح يروهایم نیبه جرا گذار قانون
از واژگان و  یه اگر برخک يبه نحو، دارد یقانون مجازات اسالم
ازات با قانون مج، ر حذف گرددکاز قانون مارالذ یاصطالحات تخصص

 ایاالت يفرکی استیس لیتحل يمبنا قانون. م بودیمواجه خواه یاسالم
 يجزا حقوق عام قانون دو مسلح يروهاین میجرا قبال در امریکا متحده
 با حاضر پژوهش است. مسلح يروهاین میجرا خاص قانون و نمونه
اسنادي  و اي کتابخانه منابع از استفاده با و توصیفی ـ تحلیلی روش

  .است فتهگر صورت
  . مجازات، نیروهاي مسلح، سیاست کیفري افتراقی: واژگان کلیدي
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و  یرانمسلح ا يروهاین جرایم یافتراق يفرکیاست یر در سییتغهاي  جلوه)، 1401؛ (غالمحسین، رضایی؛ علیرضا، صالحی؛ یاسر، شاکري

 . 10شماره ، تمدن حقوقی، ییو جرم زدایی فرزداکیبا روش  امریکامتحده  یاالتا
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  مقدمه
را شرح یز، د محسوب نمودیبایی قضاهاي  ن نظامیم در بکمحاترین  از خاص یکیرا  یم نظامکد محایشا
است یرا مجاب نموده تا س گذار قانون، م استکن نوع از مشاغل حایه بر اک یتیت و حساسیف و اهمیوظا
انه و مقابله با جرم در گر سرکوباز روش  يجدازیرا  ردیآن در نظر گ يبرا يفرکیرا در حوزه  یافتراق
 یوابستگ، مسلح يروهایه نکن است یت باشد ایتواند حائز اهم می هک يگریته دکن، يفرکیاست یس

 ینیسنگهاي  نهیه هزک یت منابع انسانیفکیت و یمکجاد هرگونه صدمه به یداشته و ا یبه منابع انسان يدیشد
است ین وصف در سیبا ا. ده است مدنظر قرار داردیصرف گردها  ق دولتیاز طرها  آن آموزش يرا برا
مسلح از  يروهاین جرایمدر خصوص  انگاري جرمکه  امریکامسلح ایاالت متحده  يروهاین یافتراق يفرکی

با که  اند دهیدم گریتنظاي  به گونهن یقوان، ده استیمسلح ابالغ گرد يروهایبه ن، ترومن جمهور رییسزمان 
ه کباشد اي  به گونهها  مجازات) میاز جرا یبه استثناء برخ، (مسلح يروهایاب عمل مجرمانه توسط نکارت

ت و آموزش یرا تربیرد زیمسلح قرار گ يروهایمجددا مورد استفاده در ن، پس از تحمل مجازات یفرد نظام
  است. زین یهنگفتاي ه نهیهز يدارا، یمسلح عالوه بر پروسه طوالن يروهایمجدد ن

 یمورد بررس گذار قانون ياز سو یت خاصیبا حساس، ایدن يشورهاکمسلح در تمام  يروهایدر ن جرایم
 یرقابل جبران در جامعه و حتیغهاي  بیموجب آس، ینظام يروهایرا تزلزل در نیز، ردیگ می و مداقه قرار

از . را شامل گردد یتواند ابعاد مختلف می ن حوزهیدر ا انگاري جرم، ن لحاظیبد. خواهد شد یاسینظام س
و  یتواند بازتاب داخل نمیصرفاً ، مسلح يروهایپرسنل ن يبروز جرم از سو، شمندانیاز اند یدگاه برخید
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تواند در سطح خارج از سازمان  می ه بارخورد آنکاست  یجرایمه از دسته کداشته باشد بل یدرون سازمان
مثال ربودن  عنوان به. بگذارد یز باقیرا ن یز اثراتیشور نکن دو یابط بن رویماب یف یمسلح و حت يروهاین

ه در عدم استرداد خلبان و یشور همساکه و مقاومت یشور همساک یکو فرود آن در  ینظام يمایهواپ
). 63، 1384، باري( شور داشته باشدکن دو یدر روابط ب یتواند آثار نامطلوب فراوان یم، جنگنده
 يرا برایی تواند منفذها می زین، همسو با آنهاي  رانه با مجازاتین سختگیم توجه به قوانعد، دیگر ازسوي

تواند به جهت  می، ساختارمند یقانون نبوداینکه  ماکد یجاد نمایمسلح ا يروهاینفوذ دشمن در ساختار ن
ه کد یال نمیتبد كخطرنا يمسلح را به ابزار يروهاین، پرسنل يبه اسلحه و مهمات از سو یدسترس

  ).92، 1387، لنگرودي جعفري( جامعه مضر محسوب گردند يبراها  آن یف ذاتیبرخالف وظا
در قالب قانون مجازات ، مسلح يروهاینترل رفتار و اعمال در نکدر مند  قاعده ين وجود سازگاریبنابرا
 يرا برا ینین چنیا يریتداب، زیشورها نکر یسا دیگر ازسوي. ت استیار حائز اهمیمسلح بس يروهاین جرایم

 ه از جملهکاند  ن نمودهیو تدو یخود طراح يفرکیدر نظام ، نه از آنیمهار قدرت نامشروع و استفاده به
حات یاز لحاظ نفرات و تسل یه به لحاظ گستردگکامریکا است  متحده مسلح ایاالت يروهاینها  آن
ز با یشور نکن ین وصف در ایبا ا. شود می در جهان شناخته یبرتر نظامهاي  از قدرت یکی، مسلح يروهاین

نی مشخص و شفاف در خصوص برخورد با یوجود قوان یول، امن الکن آن از نظام یقوان يریتوجه به اثرپذ
 رامون موضوع فوقیپ، شورکدر آن  گذار قانوناز اراده  کیحا، مسلح يروهایرفتار و اعمال مجرمانه ن

در جامعه ها  ضرورت یموجب شده تا برخ، آن یشرفت جوامع و گستردگیپ، دیگر ازسوي است.
ن موضوع جدا یمسلح از ا يروهایم بر رفتار و اعمال نکن حایان قوانین میدر ا. از گذشته باشدتر  ملموس

، یاهش قلمرو سازمانکو  یب قانون اساسیتصو یدر پ 1358ران در سال یا گذار قانونرد کعمل، باشد یمن
بود  یاز جمله اقدامات یکیخود ، هقضاییر نظر قوه یحت امر نمودن آن زمسلح و ت يروهاینیی سازمان قضا

  .نمود یعموم جرایمبه  یکرا نزد جرایمن یبر ا ياتخاذ يفرکیاست یه نوع سک
هاي  نهیو هز یت مشاغل نظامیبه جهت حساس، قانون خاص یک عنوان بهمسلح  يروهاین جرایمقانون 

به عبارت ، وب اتخاذ نمودهکسر يبر مبنا يفرکیاست یس، یاب به جرم در مشاغل نظامکن در ارتیسنگ
مسلح در هشت سال  يروهاین یه از دادرسک یاتیبا توجه به تجرب 1371در قانون مصوب  گذار قانونگر ید

 يفرکیاست یمسلح را با توجه به س يروهاین جرایمقانون هاي  مجازات،  ده بودیدفاع مقدس حاصل گرد
ن موضوع تا یا. مسلح باشد يروهاین نیمجازات مجرم، قانون یه محور اصلکنمود ن ییتب يبه نحو، ياتخاذ

با  یارتباطاصوالً ه کیی از اعمال و رفتارها یبرخ یه حتکقرار گرفت  گذار قانونبدان جا مورد توجه 
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ه از کده بود یگرد انگاري جرم، مسلح ندارد در قانون موصوف يروهایمرسوم در قانون نهاي  مجازات
 يروهایمختلف در ن يها ه در رشتهیتوان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورس می ه آنجمل

ن یچن يبرا 1371مسلح مصوب  يروهاین جرایمقانون مجازات  1»56«ه در ماده کمسلح اشاره نمود 
 يروهاین جرایمدر قانون  که درحالین پنج تا ده سال در نظر گرفته شده بود یمجازات حبس ب، یجرایم

 يارهاکمحسوب شده و راه یاز جمله مباحث انضباط، موضوع فوقاینکه  با توجه به 1382مسلح مصوب 
به ، باشد یم یبه تعهدات بوده و در حوزه امور منابع انسان يبندیقه به جهت پایآن در اخذ ضمانت و وث

قانون  105ماده  3و تبصره 1366مصوب  رانیا یاسالم يقانون ارتش جمهور 96ماده  2ه در تبصرهک ينحو
 گذار قانونلذا ، مورد توجه قرار گرفته بود 1370ی مصوب سپاه پاسداران انقالب اسالم یمقررات استخدام

 بایستی). 1385، 38، يمحمود( دیمتعرض آن نگرد 1382مسلح  يروهاین جرایمن قانون مجازات یدر تدو
 که آن بر عالوه، مسلح نیروهاي جرایم حوزه در انگاري جرم و يگذار قانون تبیین اذعان نمود که

 خاصیهاي  ظرافت از، نیز آن براي شده تعیینهاي  مجازات طلبد می را خود به مربوطهاي  تخصص
  ).93، 1400، همکاران و شاکري( است برخوردار

                                                      
و  یمهندسـ ، یپزشـک  یعـال ی دوره آموزشـ  یمسلح جهت طـ  يروهاین هیکه از بورس يصصان مجرب و افرادمتخ: 56ماده  - 1
ماه فرار از خدمت گردند عالوه بـر مجـازات منـدرج در     شش از شیبدون عذرموجه مرتکب ب اند هر گاه دهنمواستفاده  رهیغ
سـال  ده تا پنج  مسلح به مدت يروهایفه در خارج از ناشتغال به آن حر از تیمربوط و محروم يها نهیهز قانون به پرداخت نیا

مربوطـه  هـاي   ونیسـ یکم يرأ ایـ دادگـاه و   حکـم  بـه  مسلح منوط يروهایمحکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از ن
  است. مسلح يروهاین نیشده در قوان ینیب شیپ

و پـس از آن برابـر    گردنـد  یمـ  اخـراج  بـت یز زمـان آغـاز غ  مـاه گـردد ا   شـش هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بـر  : تبصره - 2
 زیـ حکـم اخـراج ن  گـرد،  یمنـع پ  ایـ  بیـ تعق یقـرار موقـوف   ایبرائت  يرأ صدور شده و فقط در صورت مربوط محاکمه يفریمقررات ک

راض نمـوده و در  اعتـ  صادره پس از حضور به حکم توانند یانجام گردد پرسنل م یابیکه محاکمه غ شد. درصورتی خواهد کنی لم کان
 شود.   می کنی لم کان زیحکم اخراج آنان نمجدد، ی دگیرس در گردیمنع پ ای بیتعق یقرار موقوف ایبرائت  يصورت صدور رأ

و پـس از آن   گردنـد  یمـ  محسوب اخراج شده بتیماه گردد از زمان آغاز غ ششهر گاه مدت فرار پرسنل بالغ بر : تبصره - 3
 زیـ حکم اخراج ن گردیمنع پ ای بیتعق یقرار موقوف ای برائتي و فقط در صورت صدور رأ شدهمحاکمه  يفریبرابر مقررات ک

 پس از حضور بـه حکـم صـادره اعتـراض     توانند یانجام گردد پرسنل م یابیکه محاکمه غ خواهد شد و درصورتی کنی لم کان
انجـام گـردد    یابیـ حکـم غ مجـدد،   یدگیرسـ  در گـرد یمنـع پ  ایـ  بیتعق یقرار موقوف ایبرائت  يو در صورت صدور رأ نموده

منـع   ایـ  بیـ تعق یقرار موقوف ایبرائت  ياعتراض نموده و در صورت صدور رأ صادره پس از حضور به حکم توانند یپرسنل م
 شود.  می کنی لم کان زیحکم اخراج آنان نمجدد، ی دگیرس در گردیپ
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  مسلح پس از جنگ يروهاین جرایمن یدر قوانیی فرزداکیرد یکرو - 1
تالش نمود در قانون مجازات  گذار قانون، و پشت سر گذراندن آن از جنگها  با توجه به گذشت سال

اهش مجازات در آن در زمان که ک جرایماز  یدر مجازات برخ، 1382مسلح مصوب  يروهاین جرایم
جاد یا يفرکیاست یردهنده در سییتغ يردیکرو، مسلح وارد نخواهد آورد يروهایبه ساختار ن یبیآس، صلح
 يفرکیاست یاز منظر س، مسلح يروهاین جرایمبه  گذار قانوندگاه یه هنوز دکرسد  می به نظرهرچند . نماید

از اي  در پاره، ید است با توجه به صعوبت مشاغل نظامیه امکده ینگردیی است جنایل به سیاست و تبد
  .میز باشین جرایمن دسته از ید به ایجد يردیکن اتفاق رخ داده و نظاره گر رویا جرایم

در قانون یی در حوزه جرم را به موضوع جرم زدا يفرکیاست ید سیرد جدیکرو در بخش حاضر
، دانست يفرکیننده حقوق کمحدود يها از روش یکید یرا بایی جرم زدازیرا  ایم د اختصاص دادهیجد

از هرگونه برچسب مجرمانه شده و فعل مجرمانه  ياز افعال عار یتا برخ، گردد می تالشیی در جرم زدا
 دو روش انجام اصوالً براساسیی تحقق جرم زدا). 90، 1386، يابرندآباد ینجف( دندمحسوب نگر

نده یتواند در آ می، یعملیی ه جرم زداکن است یاعتقاد بر اهرچند . یو روش عمل یروش رسم، ردیپذ می
رم عمل نموده و ج ینیدر حوزه تقن یرسمیی جرم زدازیرا  ز موجب شودیرا ن یرسمیی جرم زدا يها نهیزم
  .نه داشته باشدین زمیفعال در ا یاهشک، د تا با محدود ساختن دامنه اتهاماتینما یتالش م، یعملیی زدا

 ل مخالفتیه حوزه دالکبوده است  رو روبه یبا مخالفان یحقوقهاي  همؤلفر یز همچون سایجرم زدایی ن
ب اخالقی و یآس، ش نقض قانونیاافز، شورکن یاز اعتبار افتادن قوان، یرامون انتقام خصوصیشتر پیبها  آن

تواند در حفظ و ارتقاء  می یقانون زمان که ن استیت ایته حائز اهمکن، اما است در جامعه یاعتقادات مذهب
ده و به یوضع گرد، زمانه يا باشد و به نسبت مقتضایپو یتیماه يه داراکواقع گردد  مؤثر ینظم عموم

ه در ک ینیمجدد قوانکردن  اءیا احیآ، م بر جامعهکت حایجه به وضعبا تو، مثال عنوان به. دیمرحله اجرا در آ
؟ برخوردار باشدیی اراکتواند امروز از  می، قرار داشتها  و در راس مقابلهیدیدئو و نوارویآن مبارزه با و

ب موج ینین قوانیچن يتواند موفق عمل نموده و اتفاقا اجرا نمی هرگز ین قانونیچن، مطمئنا در زمانه امروز
ل یاسماع( ار مورد توجه قرار داردیبس جرایمبودن  یمفهوم نسب ؛ بنابراینگردند می زین یاهش نظم عمومک

 ).1393، 129، پور یعل تبار و
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  در جرم فرار از خدمتیی فرزداکیجلوه  - 2
له یه به وسکد یم گردکمسلح حا يروهایدر ن جرایماز  ید بر برخیجد يرکتف، یلیان جنگ تحمیپس از پا

ر یشور هشت سال درگکزیرا  جاد گرددیدر دوران جنگ و دوران صلح اها  ن مجازاتیب یتعادل، آن
؛ شدند می محسوب یابزار جنگ نیتر مهماز ، یانسان يروهاین، آن ید و در پیجنگ قرن گردترین  یطوالن

 جرایمن یمله ااز ج. رانه اجرا گرددین به صورت سختگینداشت تا قوان یگر لزومیپس از جنگ د بنابراین
. برخوردار بود یعت خاصیاز وض، فهینان وظکارکان یدر م خصوص بهه کبحث فرار از خدمت پرسنل بود 

مجازات فرار از خدمت در  1371مصوب مسلح  يروهاین جرایممجازات قانون  4»40«در ماده  گذار قانون
اما ، و سال در نظر گرفته بودحبس از شش ماه تا د يریفه پس از دستگیسربازان وظ يزمان صلح را برا

مجازات جرم ) 1382( بید التصویدر قانون جد، ورکقانون مذ يب و اجرایدهه از تصو یکبه  یکنزد
دگاه یر دییه تغکن است یت ایته حائز اهمکن. ل داده استیسال تقل یکموصوف را به حبس از سه ماه تا 

به فرار و بازگشت دادن  انیفه جهت پایب سربازان وظیغدر تر یتواند اثرات مطلوب ین حوزه میدر ا گذار قانون
، 1382مسلح مصوب  يروهاین جرایمقانون مجازات  5»60«در ماده  گذار قانونهرچند  است. به خدمت

                                                      
آنـان از پـانزده روز    بـت یمـدت غ  صـلح  که در زمان رهیو غ یمانیپفه، یمسلح اعم از وظ يروهایثابت نریاعضاء غ: 40ماده  - 4

 ایـ بـه حـبس از شـش مـاه تـا دو سـال و        يریمحسوب و پس از دسـتگ  يفرارد نداشته باشن یموجه و عذر دیتجاوز نما یمتوال
 .  شوند یمحکوم م سال کیاضافه خدمت تا 

بـا آنـان    ریـ ز بیبه ترت شوند مشغول خدمت و یمعرفدر زمان صلح هرگاه شخصاً خود را  يفرار فهیکارکنان وظ: 60ماده  - 5
مراجعـت   بـت یغ بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شـروع  نیاول يبرا چنانچه -الف: شود یرفتار م

روز بـه خـدمت دوره ضـرورت آنـان افـزوده       دوو فـرار،   بـت یغ بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هـر روز  ندینما
مـاده خـود را    نیـ الـف) ا  شـده در بنـد (   ادیـ پس از مدت  چنانچه -ببود.  نخواهد از سه ماه شیب اضافه خدمت نی. اشود یم

 چنانچـه  -ج. گردنـد  یمحکوم م فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه سابقه ای کنند و یمعرف
باشـد و ظـرف حـداکثر دو مـاه از      یرزم باش آماده در مربوط گانیکه  یامهنگ ای یو فراخوان عموم جیبس ایدر زمان جنگ 

 خواهنـد  معاف فریو ک بیکنند از تعق یخود را معرف یباش رزم اعالم آماده ای یفراخوان عموم و جیبس ایشروع جنگ  خیتار
در زمـان   يحکـم فـرار   شـوند  ریدسـتگ  پـس از آن  ایـ مـدت و   نیدر ا ایپس از مدت مذکور باشد  یکه معرف درصورتی بود. 

در  آنـان ي ادعـا باشـند،  ی عذرموجه یکه مدع الف) فوق درصورتی مشمول بند ( انیفرار -1 تبصرهجنگ را خواهند داشت. 
هـاي   پیـ آنـان در سـطح لشـگرها، ت    معاونـان  ایوالن حفاظت ئمس و یاسیس یدتیوالن عقئکه با شرکت فرماندهان و مس یأتیه

صـورت   اسـت. در  یقطعـ  تیـ شـده و نظـر اکثر   یشـود بررسـ   مـی  لیتشـک  بـاالتر  همطراز و ياه رده و یانتظام یمستقل، نواح
کـه   درصـورتی  -2 تبصـره شـود.   کسر می يموجه از اضافه خدمت و يمذکور، به تناسب روزها أتیه صیعذرموجه به تشخ   
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 يرا فاقد وجاهت براها  آن مجازات، »الف«ن داشته و یا در بند ین دسته از مجرمیا جرایمبه  یدگاه ارفاقید
ن اقدام یه مجرمینسبت به تنب، یدرون سازمان یهیتنب يدانسته و با استفاده از ابزارها ییمه قضاکارسال به مح
اب به عمل فرار در زمان صلح کن بار ارتیاول يبرا، فهیوظ يفرار که درصورتیدر جرم فوق که  نموده است

هر  يبه ازا، دیمااز شصت روز تجاوز نن یفرار از خدمت تا معرف ید و بازه زمانینما ینموده و خود را معرف
ن اضافه خدمت از سه ماه یه اک يروز فرار به مدت دو روز به مدت خدمت ضرورت اضافه نموده به نحو

با  1371مسلح مصوب  يروهاین جرایمقانون مجازات  6»41«ن موضوع در ماده یا. ردکتجاوز نخواهد 
  ).183، 1398، نوندرایب یباران( ده بودیگرد يگذار قانونسال حبس  یکمجازات دو ماه تا 

در قانون  امریکا است.مسلح ایاالت متحده  يروهایار مهم در نیبس جرایمجرم فرار از خدمت از جمله 
ه مشمول ک يافراد«. ده استین جرم به این شرح اشاره گردیبه ا 86در ماده ، ید عدالت نظامکموسوم به 
نتواند در زمان تعیین شده به : کنند میت نیرعار را یه مواد زکهستند  یسانکاز جمله ، گردند یماده فوق م

 یگان خدمتیا در محل ی، ب باشدیفرد غا؛ ان موردنظر خارج شودکاز م؛ محل وظیفه تعیین شده خود برود
 يمه وکتوان دستور محا می ن صورتیدر ا؛ ب باشدید حضور داشته باشد غایفه بایه بر حسب وظکخود 

 با توجه به. استفاده نموده است» نتواند«لمه کاز  یکدر بند  گذار قانون 7».را صادر نمود یدر دادگاه نظام
 مسلح ایاالت يروهایم نیدر جرا گذار قانون، تفاوت وجود دارد» نخواهد«و » نتواند«لمه کن مفهوم یباینکه 
فرار  نعنوا به، عدم حضور در محل خدمت، ن لحاظیاستفاده نموده تا از ا» نتواند«از واژه ، امریکا متحده

به ، فهیموصوف و عدم حضور در محل وظ یبت نظامیه غکان آن وجود داشته کرا امیمحسوب نگردد ز
 یتینامبرده به جهت وضعاینکه  مثل، مثال عنوان به. بت نداشته باشدیدر غاي  مختلف بوده و او اراده يانحا

                                                                                                                                   
ماده، تمـام   نی) ا1ر تبصره (شده د ادی أتیه بیبا تصو است فرماندهان باشد ممکن تیافراد مورد رضا نیخدمت ا هیانجام بق

 شود.   دهیبخش مزبور خدمت از اضافه یقسمت ای

 -1با آنان رفتـار خواهـد شـد.     ریز بیبه ترت ندینما یکه شخصاً خود را معرف مشمول مواد فوق درصورتی انیفرار: 41ماده  - 6
 ایـ  جیبسـ  ایـ هر گاه در زمان جنگ  -2. شوند یسال حبس محکوم م کیهر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا 

 ایـ  جیبسـ  ایـ شـروع جنـگ    خیو حداکثر ظرف مدت سه مـاه از تـار   باشداست،  یباش رزم مربوط در آماده گانیکه  یهنگام
پس از مدت مذکور باشد حکم  یهر گاه معرف -3معاف خواهند بود.  فریو ک بیاز تعق ندینما یمعرف را باش خود اعالم آماده

 . نگ را خواهد داشتفرار در زمان ج
7- ART. 86. Absence without leave. “Any erqon subject to this code who, without proper 
mthority- 1) fails to go to his appointed place of duty at the time prescribed; or “ (2) goes from that 
place; or “ (3) absents himself or remains absent from his unit, organization, or other place of duty 
at which he is required to be at the time prescribed.  
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از اینکه  تیته حائز اهمکن .ده باشدیقرار گرفته و موقتا بازداشت گرد يخاص تحت نظر نظام دادگستر
شود  می فرار از خدمت محسوب عنوان بهز یان محل خدمت نکخروج از م، ورکدگاه دستورالعمل مذید
  ).2020، ینظام عدالت يراهنما دفترچه(

  رادیدر ورود خسارت و ایی فرزداکیجلوه  - 3
در بخش . گردند می میتقس یو عموم یبه دو بخش تخصص، ینظام يروهایار نیل در اختیانات و وساکام

 ر ادارات و اشخاص مورد استفاده قراریله سایه به وسک یاناتکاز ابزارها و ام ياریتوان به بس می یعموم
، راد و خسارتیه در صورت وجود اکتوان اشاره نمود  می) و خودرو به مفهوم عام یصندل، زیم( رندیگ می

ل مورد یاز ابزار و وسا یبرخ، اما است پذیر امکانان یننده زکوارد ين از سوکق ممیجبران آن به هر طر
، مایتوان به قطعات هواپ می ه از جملهکباشند  نمی هیتهقابل  یجبران و حتقابل  ،مسلح يروهایاستفاده در ن

در قانون  گذار قانوند تا ین امر موجب گردیا. اشاره نمودوغیره اسلحه و مهمات ، یزره ينفربرها
 یپرسنل يدر حد محارب برا یرانه را حتین سخت گیقوان 1371 مصوب مسلح يروهاین جرایم مجازات

 يروهاین جرایمقانون مجازات  8»65«نمونه بارز آن ماده . دیوضع نما، گردند می راد خسارتیه موجب اک
راد و یا، مقررات موجبات صدمه يه به علت عدم اجراک یه در آن پرسنلکاست  1371مسلح مصوب 

وم به پرداخت خسارت و کمح، شود یر لوازم نظامیو سا ياعم از اسلحه انفراد یولتخسارت به اموال د
ز یست جبهه اسالم گردد نکده و اگر عمل نامبرده موجب افساد و شیحبس از دو ماه تا دو سال گرد

  .شود می محارب شناخته
مسلح مصوب  ياروهین جرایمدر قانون مجازات  گذار قانون يدگاه از سویر دییتغ یکن موضوع در یا

ور حذف کال از ماده مذکشدن  موضوع محارب شناخته که طوري بهد یگرد يگذار قانونگر ید يبه نحو، 1382
ا انتساب آن در یماده و  یکنوع مجازات در  یکدر انتساب . منتسب نمود 9ل فصل هفتمکآن را به  ید ولیگرد

                                                      
 یو امـوال و لـوازم نظـام    اءیاشـ  ریسـا  مقررات به اسلحه و مهمات و يعدم اجرا ای یاطیاحت یکه بر اثر ب یهر نظام: 65ماده  - 8

هـا بشـود عـالوه بـر      رفـتن آن  نیاز بـ  ایـ موجب فقـدان   ایوارد آورد  یخسارت دولت است رایدر اخت آن چه ایمتعلق به دولت 
شکسـت   ایـ  و موجب افساد و اخالل در نظـام  يو اگر عمل و شود یحبس از دو ماه تا دو سال محکوم م به پرداخت خسارت

 . شود یجبهه اسالم گردد محارب محسوب م

ـا        80اشیاي نظامی و اموال نیروهاي مسلح. ماده  فروش و حیف و میل و واگذاري - فصل هفتم - 9 ـا اجـزاي آن ی ـلحه و ی ـامی کـه اس : هـر نظ
ـا بـه هـر نحـو بـه آن دسترسـی           مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شـده و ی
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جرم ، ابدیماده اختصاص  یکع نسبت به موضو که درصورتی. ار متفاوت خواهد بودیموضوع بس، فصل یک
ز یط نیر شراید سایاما در فصل هفتم با، گردد می ط مستوجب مجازات محاربهیجاد شرایبا ا، ور در ماده فوقکمذ

که  دیمتعدد و شد جرایمگر در صورت صدق یبه عبارت د، وم شودکفراهم شود تا فرد به مجازات محاربه مح
ط یاز شرا یکیو اگر شود  پذیر می امکانم آورد انتساب مجازات محاربه ست جبهه اسالم را فراهکموجب ش

  ).54، 1382، یبهرام( خارج خواهد شدها  مجازات محاربه از جمله مجازات، حاصل نگردد

  مسلح يروهاین جرایمدر  یرنظامیدر مجازات افراد غیی جلوه جرم زدا - 4
قرار گرفته  تأکیدمورد  1382مسلح مصوب  يوهارین جرایمقانون مجازات  10»1«ه در ماده ک گونه همان

                                                                                                                                   
ـال محکـوم        پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگري مو ـا ده س ـبس از دو ت رد معامله قرار دهد یا با سوءنیت مخفـی نمایـد بـه ح

ـپرده         81شود. ماده  می : هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یـا در اختیـار دولـت را کـه برحسـب وظیفـه بـه او س
بگذارد یا به نحو دیگري مورد معامله قرار دهد یا با سـوء نیـت مخفـی نمایـد     شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن 

ـا        82شود. ماده  به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می ـپرده شـده اسـت و فـروش و ی : هر نظامی البسه نظامی را که براي خـدمت بـه او س
ـا      هر نوع معامله دیگري در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفرو ـبس از دو ت شد یا به نحو دیگري مورد معامله قـرار دهـد بـه ح

ـامی متعلـق بـه دولـت یـا در اختیـار دولـت را کـه بـر           83شود. ماده  شش ماه محکوم می : هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لـوازم نظ
د یا بـدون اجـازه و بـرخالف مقـررات در اختیـار      حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار ده

ـال محکـوم مـی      دیگري بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن ـا سـه س ـاده    ها گردد به حبس از شش ماه ت : 84شـود. م
ـپ   رده شـده بـه مصـرف غیرمجـاز     هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه بـه او س

ـاند کـه د    ر برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخالف مقررات در اختیار دیگري بگذارد و یا آن را به مصـارفی برس
ـاه        ـبس از شـش م ـال محکـوم    قانون براي آن اعتباري منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصـرف نمایـد بـه ح ـا دو س ت

ـاده (      85شود. ماده  می ـییع امـوال مـذکور در م ـا تض ـانون شـود و خسـارت     84: هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقـص ی ) ایـن ق
 که خسارت وارده کمتـر از ایـن مبلـغ باشـد،     شود. درصورتی وارده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می

ـاده   نامه انضباطی رفتار می عالوه بر جبران خسارت وارده، با وي مطابق آیین ـائل و لـوازم مـذکور در ایـن        86شود. م : تشـخیص ایـن کـه وس
ـان         فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذي ـاه در صـورت لـزوم نظـر کارشناس ربط در هر مـورد اسـت و دادگ

ـام (       87رد. ماده مزبور را کسب خواهد ک ـال مـذکور در ایـن فصـل موجـب اخـالل در نظ ـا        : هرگاه اعم بـه هـم خـوردن امنیـت کشـور) و ی
 شود.   شکست جبهه اسالم گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می

 »نظـامی  « اختصـار  بـه  قـانون  این در که زیر و انتظامی کلیه افراد نظامی خاص وظائف به مربوط جرائم به هاي نظامی : دادگاه1 ماده - 10
 - ب. هـاي وابسـته   و سـازمان  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مسـلح  نیروهـاي  ستاد کـل  کارکنان - الف: کنند رسیدگی می شوند می خوانده
   هـاي وابسـته   سـازمان  و ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه کارکنان - ج. هاي وابسته سازمان و ایران اسالمی جمهوري ارتش کارکنان
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 یه به اختصار نظامک يه افرادیلکو  یانتظام، یخاص افراد نظام جرایمبه صرفاً  ینظامهاي  دادگاه، است
 یدگیرس فراینده در کاست اي  به گونه جرایماز  ین وصف برخیبا ا. ندینما می یدگیشوند رس می خوانده
اسناد و  يتوان به جرم انتشار افشا می جرایمن یاز جمله ا. دیز مواجه گردین یرنظامیتوان با افراد غ می، به آن
  .اشاره نمود یرنظامیار گذاشتن آن به افراد غیو در اخت یافراد نظام ياز سو یرات طبقه بنده شده نظامکمذا

س از پ 13ماده  11در تبصره سه گذار قانون، 1371مسلح مصوب  يروهاین جرایمدر قانون مجازات 
ه با علم به کرا  یرنظامیافراد غ، باشند می یاسناد دولت يه عامل افشاک یانینظام ين مجازات براییتع

، اما نمود می ومکور محکمقرر در ماده مذهاي  ند به مجازاتیآن اقدام نما ينسبت به افشا، اسنادبندي  طبقه
، 1382مسلح مصوب  يروهاین جرایمدر قانون مجازات ، يفرکیاست یرد در سیکر روییرو تغیدر پ
ن خصوص حذف نمود و یقانون مذکور در ا 12»26«ان را در ماده یرنظامیموضوع مجازات غ گذار قانون
 یرنظامیت افراد غیدر خصوص مجرم گذار قانونانگر آن نبود تا ین امر بیالبته ا، به آن ننموده استاي  اشاره

 جرایمقانون  24ماده  13»ه«موضوع بند ، گردند می یامز نظکو مراها  رمجاز وارد پادگانیه به صورت غک
                                                                                                                                   

 - هــ . هـاي وابسـته   سـازمان  و مسـلح  نیروهـاي  پشـتیبانی  و دفـاع  وزارت کارکنـان  - د. اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سپاه اعضاي بسیج و
 محصـالن  - ز. آن پایـان  تـا  خـدمت  شـروع  تاریخ از وظیفه کارکنان - و. ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي قانون مشمول کارکنان
 وزارت آمـوزش  مراکـز  نیـز  و کشـور  از خـارج  و داخـل  و انتظامی در نظامی آموزش مراکز مسلح نیروهاي استخدامی قوانین موضوع
 طبـق قـوانین   و ایـران هسـتند   اسالمی جمهوري مسلح نیروهاي خدمت در موقت طور به که کسانی - ح. نیروهاي مسلح پشتیبانی و دفاع

 .  شوند می مسلح محسوب نیروهاي اعضاء از مزبور مدت در مسلح نیروهاي استخدامی

افشـاء آن را بـه هـر نحـو      تیـ ممنوع مذکور مطلع گردد و با علم بـه  ماتیتصم ایمذاکرات  ایهر کس از اسناد : 3تبصره  - 11
 .  شود یم ماده محکوم نیا مقرر در بیبه ترت دیافشاء نما

 تیکـه صـالح   يرادافـ  اریـ در اخت را شـده  يبنـد  طبقـه  اطالعـات  ای ماتیکه اسناد و مدارك، مذاکرات، تصم یهر نظام: 26ماده  - 12
هرگـاه   - الـف : شـود  یمحکـوم مـ   لیـ ذ بیـ آنان را از مفاد آن مطلع سازد بـه ترت  نحو هر به ایها را ندارند، قرار دهد  اطالع نسبت به آن

هرگـاه اسـناد، مـذاکرات،     - باز سه تا پـانزده سـال.    حبس باشد به داشته يسر یاطالعات، عنوان به کل ای ماتیاسناد، مذاکرات، تصم
اطالعـات، عنـوان    ایـ  ماتیهرگاه اسناد، مذاکرات، تصـم  - جده سال.  تا حبس از دو داشته باشد به ياطالعات، عنوان سر ای ماتیتصم
اطالعـات، عنـوان محرمانـه     ایـ  ماتیهرگاه اسناد، مذاکرات، تصـم  - 1 تبصرهسال.  کیاز سه ماه تا  حبس محرمانه داشته باشد به یلیخ

مسـتلزم   گـر ید نیهرگاه اعمال فـوق بـه موجـب قـوان     - 2 تبصرهخواهد شد.  یانضباط هیرییس مربوط تنب ایطرف فرمانده  از باشد داشته
 محکوم خواهد شد.   دتریمجازات شد به مرتکب باشدي دتریمجازات شد

کسب اطالعـات بـه    يکه برا گانهیهر ب -: ه شوند یمحکوم م لیذهاي  جاسوس محسوب و به مجازات ریافراد ز: 24ماده  - 13
ی مـوقت هـاي   توقفگاهمسلح،  يروهاینهاي  گانی، ینظامهاي  اردوگاه، یحاتیتسل يکارخانجات، انبارهاها،  گاهیفع دشمن به پان

   ایـ اسـناد   ينگهـدار هـاي   بـه محـل   ایـ وارد شـده  ایی یـ در هـوایی و ، ینـ یزم هیو وسائط نقل ینظام یدفاعهاي  ساختمان، ینظام
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  .ق مجرمانه در امان بمانندیننماید و از مصاداي  اشاره، 1382مسلح مصوب  يروهاین

  مربوط به لغو دستور جرایماز  یدر برخیی جرم زداهاي  جلوه - 5
 گرید ید و برخجرم محسوب گردن عنوان به يفرکیتوانند در نظام  می از واژگان و اصطالحات یبرخ
تواند  می هکاست  یقیلغو دستور از جمله مصاد. رندیتوانند در قالب تخلف مورد بحث و مطالعه قرار گ می

توان لغو دستور  نمی هکاد است یت لغو دستور چنان زیرا تفاوت در ماهیز، ستیاز هر دو جنبه به آن نگر
پست  كشخص را با جرم لغو دستور عدم ترم یانکدر م یله ساده نظامیوس یکبر گذاشتن  یفرمانده مبن

 از لغو دستورها را یبرخاینکه  لذا. دگاه مجازات نمودید یکمهمات را با  يز نگهدارکاز مر ینگهبان
قانونی هاي  ز با مجازاتیگر را نید یبرخورد نمود و برخها  آن با یهات انضباطیتوان با استفاده از تنب می

ان مورد توجه یخاص نظام جرایمدغدغه در  یک عنوان بهه همواره کست ایی از جمله مرزها، مواجه نمود
و جرم برخوردار  یتوانند از هر دو جنبه انضباط می، از اعمال و رفتارها یبرخهرچند . قرار گرفته است

در حوزه  جرایماز  یبرخ، 1371مصوب  يبه تخلفات ادار یدگیمثال در قانون رس عنوان به، باشند
توان به ماده  می شناخته شده است از جمله یتخلف انضباط عنوان بهجرم و برخی  عنوان هبنان دولت کارک
ر شده کذهاي  ه مصداقکباشند  می هر دو وجه ير شده داراکق ذیه مصادکن قانون اشاره نمود یا 14»8«

                                                                                                                                   
 شود.  تا ده سال محکوم می کی صورت به حبس از نیا ریغ اطالعات داخل شود به اعدام و در

اعمـال غـرض در    ایـ  ضیتبع -2. یشغل ای ياعمال و رفتار خالف شئون ادار -1است.  ریبه قرار ز يتخلفات ادار: 8ماده  - 14
تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس سـاعت مقـرر و    -4ترك خدمت.  -3و مقررات نسبت به اشخاص.  نیقوان ياجرا

افشاء اسرار و اسناد محرمانه  -6. یتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولت -5مجوز.  کسب تکرار خروج از اداره بدون ای
 -9. يگزارش خالف واقـع در امـور ادار   ایو  یگواه -8محوله.  فیو اهمال در انجام وظا يانگار سهل، يکار کم -7. يادار
و مقـررات   نیاز آنچـه در قـوان   ریـ غ یگـرفتن وجـوه   -10. يادار فیر حدود وظـا دستورات مقامات مافوق د يد از اجراتمرّ
آن را  افـت یکـه حـق در   یمـدارك بـه اشخاصـ    میتسل -11شود.  یتلق يخوار عرفاً رشوه کهی مال ایاخذ وجه  ایشده و  نییتع

. يدمت در اوقـات مقـرر ادار  خ لیتعط -12ها را دارند.  آن افتیکه حق در یاشخاص به مدارك میاز تسل يخوددار ایندارند 
بـه   ادیـ اعت -15و فروش و اسـتعمال مـواد مخـدر.     دیخرع، یاختفاء، حمل، توز -14. یشعائر و حجاب اسالم تیعدم رعا -13

اخـتالس و هـر نـوع اسـتفاده      -17. یقـات یو تحق یآموزشـ هـاي   سمت يبه استثنا گرید یاشتغال به شغل دولت -16مواد مخدر. 
 ای یسؤاالت امتحان يافشا یدست بردن در سوأالت اوراق و مدارك و دفاتر امتحان -18. یو اموال دولتمجاز از امکانات ریغ

سوءاسـتفاده   -21. یمتـوال  ایـ طـور متنـاوب و    موجه بـه ریغ بتیغ -20برخالف ضوابط.  ازیامت ایدادن نمره  -19ها.  آن ضیتعو
، یکارشـکن  -23. یاسـتراق سـمع بـدون مجـوز قـانون      زیـ و ن یو محمـوالت پسـت  هـا   کردن پاکـت  باز -22. ياز مقام ادار یمال   
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  .رهیو غ ياسرار محرمانه ادار يافشا، ياخاذ، اختالس، افتراء، تهمت، رادیا: عبارتند از
مسلح در  يروهاین جرایم ه قانون مجازاتکد مالحظه نمود یه باکرسد  می ن وصف به نظریبا ا

 یتخلف انضباط یک عنوان بها لغو دستور یآ. دام دسته قرار داده استکخصوص لغو دستور آن را در 
ه قانون آن را در حوز، ریتوان در تفس می ایمسلح  يروهاین جرایمجرم در قانون مجازات  عنوان بها ی، است

مصوب مسلح  يروهاین جرایمقانون مجازات  15»23«در ماده ؟ قرار داد 1371مصوب  يتخلفات ادار
مجازات  که درصورتیه کده است یلغو دستور محسوب گرد یو انتظام یتخلف از مقررات نظام، 1371
 یباران(ست ا تیومکمحقابل  ن دو ماه تا دو سالیبه حبس ب، آن در نظر گرفته نشده باشد يبرا یخاص

، 1382مسلح مصوب  يروهاین جرایمقانون مجازات  16»38«در ماده  گذار قانون، اما )190، 1398، رانوندیب
مورد توجه ، ورکموضوع ماده مذ، سال یکل از دو سال به یثر آن و تبدکاهش مجازات حداکعالوه بر 

به ، لغو دستور اقدام گردد یابیصداق نامه نسبت به م آیینهمان قانون قرار گرفته است تا در  17»130«ماده 
تخلف  یک عنوان بهه کجرم بل یک عنوان بهن خصوص به موضوع لغو دستور نه یدر ا گذار قانون یعبارت
 يروهاین جرایمقانون مجازات  130موضوع ماده یی دستورالعمل اجرا 18»1«ماده . سته استینگر یانضباط

                                                                                                                                   
 لیتحصـ  يبـرا  يفـرد  ایـ و  یگروهـ  يفشارها اعمال و یقانونریتظاهرات و اعتصابات غها،  و شرکت در تحصن یپراکن عهیشا

وادار  ایـ و  یقـانون ریها، اعتصابات و تظـاهرات غ  تحصن جادیدر ا کیتحر -24. یرقانونیغ ازاتیدست آوردن امت به ایمقاصد 
 . یخسارت به اموال دولت رادیا ای يکار کم ای یبه کارشکن گرانید ساختن

 یدر قانون، مجـازات خاصـ   چنانچه و شود یلغو دستور محسوب م، یو انتظام یو مقررات نظام نیتخلف از قوان: 23ماده  - 15
 ود.  ش تا دو سال محکوم می ماه نشده باشد مرتکب به حبس از دو آن در نظر گرفته يبرا

که صرفاً تخلف  يبه استثناء موارد دینما لغو را يقانون دستور نی) ا37موارد مذکور در ماده ( ریدر غ یهر نظام: 38ماده  - 16
 . شود یسال محکوم م کیتا  شود به حبس از دو ماه محسوب می یانضباط

قـانون صـرفاً تخلـف     نیـ ) ا78( ) و51( )،44)، (43)، (42) و بنـد (ج) مـواد (  38کـه بـه موجـب مـاده (     یاعمال: 130ماده  - 17
و پـس از   هیـ قـانون ته  نیـ ا بیمـاه پـس از تصـو    سـه  ظرف مـدت  مسلحي روهایتوسط ستاد کل ن شود یمحسوب م یانضباط
 شود.   قوا ابالغ می کل یفرمانده بیتصو

ري (مـواردي کـه   شـود: عـدم اجـراي دسـتورات ادا     لغو دستور در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می: 1ماده  - 18
هاي محوله بـه یگـان یـا سـایر نیروهـاي مسـلح گـردد در مرجـع قضـایی رسـیدگی            موجب اخالل در یگان یا انجام مأموریت

هـاي   هاي اداري؛ عدم آراستگی ظاهري و عـدم اسـتفاده مناسـب از البسـه و نشـان      شود)؛ عدم حضور در صبحگاه و تجمع می
عدم اجراي دستورهاي مربوط به امور آموزشـی (لغـو دسـتور در مـورد انجـام       نظامی؛ عدم توجه به نظافت شخصی و جمعی؛

شـود)؛ عـدم    هاي مصوب تا سطح نیرو و باالتر در مراجع قضایی رسـیدگی مـی   هاي مربوط به امور جنگی و رزمایش آموزش   
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ه دوازده کموارد فوق  يبا احصا ؛ بنابرایننموده استاشاره  ن موضوعیبه ا 27/11/1383مصوب  مسلح
، بپوشاندها  آن به یانضباط یخارج نموده و قامت جرایمرا از زمره ها  آن مقنن تالش نموده تا، باشند می مورد

به  يورودهاي  اهش پروندهکموجبات ، شتر دستورات فرماندهان به پرسنل ماذونین امر عالوه بر اثر بیا
  ).73، 1382، یبهرام(شود  می زینیی ز قضاکمرا

  نتیجه
و  یمورد بررس گذار قانون ياز سو یت خاصیبا حساس، ایدن يشورهاکمسلح در تمام  يروهایدر ن جرایم

 یرقابل جبران در جامعه و حتیغهاي  بیموجب آس، ینظام يروهایرا تزلزل در نیز، رندیگ می مداقه قرار
. را شامل گردد یتواند ابعاد مختلف می ن حوزهیدر ا انگاري جرم، ن لحاظیبد. خواهد شد یاسینظام س
را یز، برخوردار است یخاص یژگیشورها از وکدر تمام ، مسلح يروهاین جرایمدر حوزه  يگذار قانون

ت یم با امنیآن در ارتباط مستق يردهاکاز عمل یو برخ بوده ینیف مشخص و معیوظا يمسلح دارا يروهاین
ه کعالوه بر آن ، ن حوزهیدر ا انگاري جرمو  يگذار قانونن ییتب ؛ بنابراینتاس شورک یو خارج یداخل

 یخاصهاي  از ظرافت، زیآن ن ين شده براییتعهاي  مجازات، طلبد می مربوط به خود راهاي  تخصص
را در مجازات یخاص خود را دارد ز یژگیز وین حوزه نیدر ا يفرکیاست یس ؛ بنابراینبرخوردار است

م کحا يفرکیاست یاز بحث س يم جداکمحا، گردد یب جرمکمرت، یاگر فرد متخصص، یعموم جرایم
با او در ، يفرکینظام ، به مجازات آن اقدام نموده و پس از تحمل مجازاتصرفاً ، یعموم جرایمن یبر ا

در ها  را تخصصینخواهد بود ز گونه این، مسلح يروهاین يفرکیاست یدر س، اما ارتباط نخواهد بود
مسلح  يروهایارتباط ن، مجازات گردد يفرد که درصورتیبر بوده و  نهیار ارزشمند و هزیمسلح بس ياروهین

 يروهایمجددا در خدمت ن، ه پرسنل مورد مجازاتکبل، قطع نخواهد شدیی جز در موارد استثنا يبا و
ف و مقتدر یظري ا د به اندازهیبا، يفرکین نوع از نظام یم بر اکحا يفرکیاست یلذا س. مسلح خواهد بود

ل ننموده و پس از یمسلح را زا يروهایادامه خدمت او در نهاي  زهیانگ، ه عالوه بر مجازات مجرمکباشد 
                                                                                                                                   

و اجـراي دسـتورات در    انگـاري در انجـام وظیفـه    هـاي اداري؛ سسـتی و سـهل    ها و بخشـنامه  ها، دستورالعمل رعایت آیین نامه
هاي اداري و تدارکاتی؛ عدم رعایت احترامات و شئونات نظامی؛ امتناع از اجراي دستورات مربوط به تنبیهات انضـباطی   زمینه

هـاي مربـوط بـه تشـخیص      هاي پزشکی جهت انجام آزمایش مانند دستور معرفی به بازداشتگاه و...؛ عدم مراجعه به آزمایشگاه
، واگیردار، مواد مخدر و...؛ خروج غیرمجاز از پادگان یا یگان محل خدمت؛ عدم اجـراي دسـتور مربـوط    هاي عفونی بیماري

 هاي اضطراري و جنگی.   به آماده باش در غیر از وضعیت
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  .وشا باشدکمجددا در ادامه خدمت خود ، پرسنل مربوطه، تحمل مجازات
 یک نعنوا بهمسلح  يروهاین جرایمقانون مجازات ، بایستی گفت، با توجه به مطالبی که عنوان گردید

، یاب به جرم در مشاغل نظامکن در ارتیسنگهاي  نهیو هز یت مشاغل نظامیبه جهت حساس، قانون خاص
 يروهاین جرایم در قانون مجازات گذار قانونگر یبه عبارت د، وب اتخاذ نمودهکسر يبر مبنا يفرکیاست یس

سال دفاع مقدس حاصل مسلح در هشت  يروهاین یه از دادرسک یاتیبا توجه به تجرب 1371مسلح مصوب 
ن نمود ییتب يبه نحو، ياتخاذ يفرکیاست یمسلح را با توجه به س يروهاین جرایمهاي  مجازات،  ده بودیگرد
 گذار قانونن موضوع تا بدان جا مورد توجه یا. مسلح باشد يروهاین نیمجازات مجرم، قانون یه محور اصلک

 يروهایمرسوم در قانون نهاي  با مجازات یارتباطاصوالً ه کیی از اعمال و رفتارها یبرخ یه حتکقرار گرفت 
توان به جرم فرار از خدمت  می ه از جمله آنکده بود یگرد انگاري جرم، مسلح ندارد در قانون موصوف
  .مسلح اشاره نمود يروهایمختلف در ن يها ه در رشتهیمتخصصان و افراد تحت بورس

  تعارض منافع
  .د نداردمقاله وجو ینتعارض منافع در ا
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