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Abstract 

Real competency is one of the four 

competencies that are discussed in criminal 

law, that is, if someone commits crimes against 

the real and vital interests of the country 

outside the country, he /she is under real 

competency. It is an emerging issue and has no 

precedent in Islam. Jurists have not discussed it 

in jurisprudence books, but in the verses of the 

Qur'an and the way of the wise and the Shari'a, 

there are cases that justifying the real 

competency. This research aims to answer 

these questions: Is it possible to infer the 

legitimacy of real competence from verbal 

evidence such as books and traditions? Can the 

ruler of Sharia, based on the interests of Islam, 

establish laws for crimes committed by 

foreigners abroad? The current research is 

done in a descriptive-analytical way, and the 

opinion is that the exercise of real competency 

is not only not prohibited from the point of 

view of Sharia, but it is emphasized and 

approved by the Holy Sharia of Islam, and 

Muslims are obligated according to their 

religious duties against any actions that cause 

the foundation of Islamic sovereignty to be 

shaken and harm the supreme and vital 

interests of the country to fight, which is one of 

those crimes under real competency that 

endangers the foundation and reality of a 

country. 

Keywords: Real Competency, Universal 

Competency, Vital and Fundamental Interests, 

Islamic Law, Sharia Evidences.  

  چکیده

است اي  چهارگانههاي  صالحیت واقعی یکی از صالحیت

یعنی اگر کسی در خارج  ،شود می که در حقوق جزا بحث

شور از کشور مرتکب جرایم علیه منافع واقعی و حیاتی ک

از مباحث  ،گیرد می شود تحت صالحیت واقعی قرار

فقها نیز در  ،ندارداي  نوظهور است و در اسالم سابقه

ولی در آیات قرآن و اند  فقهی از آن بحث نکردههاي  کتاب

مواردي وجود دارد که صالحیت  ،سیره عقالء و متشرعه

این پژوهش در صدد پاسخگویی  .کند می واقعی را توجیه

 است که آیا از ادله لفظی مانند کتاب و سنتها  ؤالسبه این 

آیا  ؟توان مشروعیت صالحیت واقعی را استنباط کرد می

تواند قوانینی براي  می مصالح اسالم براساسحاکم شرع 

 ؟جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از کشور وضع نماید

تحلیلی صورت پذیرفته ـ  پژوهش حاضر به روش توصیفی

بر این است که اعمال صالحیت واقعی از نظر است و عقیده 

شرع  تأییدو  تأکیدمنعی ندارد بلکه مورد تنها  نهشرعی 

 ،تکالیف دینی براساسو مسلمانان  مقدس اسالم هست

اعمالی که سبب تزلزل بنیان  هرگونهدر مقابل اند  مؤظف

حاکمیت اسالمی شود و به منافع عالی و حیاتی کشور 

زه کنند که از جمله آن جرایم تحت صدمه وارد نماید مبار

صالحیت واقعی است که اساس و واقعیت یک کشور را به 

  .اندازد می مخاطره

منافع  ،صالحیت جهانی ،صالحیت واقعی :واژگان کلیدي

  . ادله شرعی ،حقوق اسالم ،حیاتی و اساسی
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  مقدمه

هاي قوانین کیفري از مباحث مهم در حقوق جزا است و اصل بر صالحیت سرزمینی است که  صالحیت

 قوانین براساسبه موجب آن کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکیمت کشور ایران مرتکب جرمی شوند 

قوانین جزایی بودن  اصل شخصی ،شوند اما در کنار این اصل می جزایی جمهوري اسالمی ایران مجازات

اتباعی که در خارج از ایران مرتکب  ،به موجب این اصل .هستبودن  وجود دارد که مکمل اصل سرزمینی

ر صورت وقوع به شوند اما برخی از جرایم وجود دارد که د می قوانین داخلی مجازات براساسجرم شوند 

کند که نه در قلمرو حاکمیت ایران واقع شده است و نه  می ارکان اساسی و حیاتی یک کشور صدمه وارد

ولی  ،یابد می بلکه توسط اشخاص بیگانه در خارج از سرزمین یک کشور ارتکاب ،توسط اتباع داخلی

 آن دولت صالحیت ،ده استمصالح و منافع عالیه آن دولت آسیب وارد کر ،چون بیگانه علیه امنیت

  .یابد از خود حمایت نموده و صالحیت واقعی را اعمال کند می

ها  تفاوتی دولت بی ،دلیل پذیرش چنین صالحیتی در مقابل صالحیت سرزمینی و شخصی و جهانی

 ،1390 ،آورد (حسینی نژاد می نسبت به صدماتی است که برخی جرایم به نظم عمومی دیگر کشورها وارد

بسیار محتمل است که جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی یک کشور یا جعل اسکناس رایج آن  .)33

محل وقوع جرم هاي  با اغماض یا ارفاق دادگاهبودن  در کشوري دیگر جرم نباشد و یا در صورت جرم

پذیرش تن به  ،کنند می با توجه به خطراتی که کشورها از وقوع چنین جرایمی احساس .گردد رو روبه

تواند هستی یک کشور را  می چنین صالحیتی دادند و جرایم موضوع این صالحیت از جرایمی هست که
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به حیات سیاسی و اقتصادي یک کشور وارد کند و  ناپذیري جبرانهاي  به مخاطره انداخته و لطمه

 براساسکند  می را تهدیدها  آن یک شخص حقوقی نسبت به جرایمی که مصالح عالیه عنوان بهها  حکومت

این اصل حق پیگیري دارند و مبناي این نوع صالحیت منافع عالی حاکمیت است که نوع خاصی از جرایم 

  .گیرد می از جمله جرایم علیه امنیت و منافع ملی را در بر

 که به منافع اساسی و حیاتی کشور صدمه وارداي  اعمال صالحیت براي رسیدگی به اعمال مجرمانه

مقدس اسالم سفارش شده است و فقهاء نیز معتقدند دفاع از کشورهاي اسالمی بر همه  کند در شرع می

صالحیت واقعی به این معنا است که کشورهاي اسالمی در مواردي که منافع عالیه  ،مسلمانان واجب است

از این  از آن جایی که هدف ،حق دفاع از خود و حمایت از منافع خود را داشته باشند ،افتد می شان به خطر

بیگانگان هست صالحیت کیفري حمایتی و حفاظتی هاي  اصل حفاظت کشور در مقابل تهاجمات و توطئه

مبارزه با جرایم علیه حکومت و امنیت از قدیم االیام مرسوم بوده  .)194 ،1383 ،(عمیدزنجانیاند  نیز نامیده

خواستند  می علیه حکومت به ستیز بر به طرق مختلفی با آن به مبارزه برخواستند و کسانی کهها  و حکومت

صالحیت حیاتی و اساسی هر کشور است که امروزه در  ،صالحیت واقعی .شدند می مجازات شدت به

  اند. اکثر کشورها صالحیت واقعی را بدون توجه به مرتکب جرم پذیرفته

  مفهوم -1

  صالحیت - 1- 1

در اصطالح عبارت  .)311 ،1364 ،بندر ریگیبه کار رفته است (بودن  در لغت به معناي شایستگی و درخور

تواند  می رسیدگی کند و در قلمرویی کهها  آن تواند به می است از شایستگی یک دادگاه نسبت به اموري که

شایستگی و قابلیت اعمال  :یا عبارت است ازو  )408 ،1384 ،اقدام به رسیدگی نماید (جعفري لنگرودي

یابد (شمس  می به جرایمی که در داخل یا خارج از کشور ارتکاب قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی

به تعبیر دیگر صالحیت یعنی حق و توانایی یک دادگاه براي رسیدگی  .)42 ،1392 ،ناتري و همکاران

شایستگی و  الملل بیندر حقوق جزاي  .)85 ،1384 ،قضایی به موضوعات مطروحه در یک پرونده (بردبار

 جزایی یک کشور در رسیدگی به جرایمی که در داخل یا خارج از کشور ارتکاب قابلیت اعمال قوانین

قسمت اول که جرم در قلمرو حاکمیت یک کشور  :باشد می این تعریف داراي دو قسمت ،بنابراین .یابد می

واقع شده است (صالحیت سرزمینی) و قسمت دوم که قابلیت اعمال قوانین جزایی در مورد جرایم ارتکابی 
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 1883بیانیه مونیخ مصوب  8ماده  .)163 ،1391 ،باشد (پوربافرانی می خارج از قلمرو حاکمیت کشوردر 

لتی حق دارد به مجازات اعمالی بپردازد که از طرف بیگانگان با نقض قوانین هر دو« :دارد می چنین مقرر

عی و ضد امنیت آن تجاوز به کیان اجتما اعمال مذکور که درصورتی ؛کیفري آن دولت صورت گرفته است

  ». آن عمل جرم نباشد ،قوانین کشور محل وقوع جرم براساسباشد هرچند 

  اصل صالحیت واقعی - 1- 2

صالحیت واقعی عبارت است از توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرایمی که در 

کند  می کشور لطمه واردخارج از قلمرو حاکمیت آن کشور ارتکاب یافته و به منافع اساسی و حیاتی آن 

تعریفی از صالحیت  1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 5با عنایت به ماده  .)121 ،1390 ،(پوربافرانی

صالحیت و شایستگی یک کشور براي اعمال قوانین جزایی خود براي  :شود می واقعی بدین شکل ارائه

نافع مهم و اساسی کشور بدون توجه به علیه م ،رسیدگی به جرایم واقع شده در خارج از قلمرو حاکمیت

  .تابعیت مرتکب جرم

  مبانی اصل صالحیت واقعی - 2

  نظریه دفاع مشروع - 2- 1

به اند  کرده ءی به اشخاص حقیقی حق دفاع مشروع را اعطاالملل بینبر این مبنا همان گونه که قوانین ملی و 

با این تفاوت که شرایط  اند. ء کردهحقوقی مانند دولت نیز این حق دفاع مشروع را اعطاهاي  شخصیت

صالحیت بر  مبتنیحاکم بر دفاع مشروع اشخاص حقیقی قوانین ملی است اما شرایط حاکم بر دفاع مشروع 

که اشخاص حقیقی در  طور همانبه عبارت دیگر  .)92 ،1390 ،پوربافرانی(ی است الملل بینقوانین  ،واقعی

اشخاص حقوقی  عنوان بهنیز ها  دادخواهی بر خوردارند دولت از حق تظلم وها  آن صورت وقوع جرم علیه

بتوانند  ،باید از چنین حقی دارا باشند و در صورت ارتکاب جرم علیه منافع حیاتی و مصالح عالی کشور

  .مجرم را مجازات کنند

  نظریه حفظ نظم عمومی داخلی - 2- 2

کند و حکومت وظیفه  می می را مختلي که ارتکاب جرم در داخل کشور نظم عموطور همانبر این مبنا 

جرایم داخلی براي حفظ نظم و بر قراري امنیت اقدام کند به همان اندازه ارتکاب  هرگونهدارد در برابر 

کند و به منزله  می نظم عمومی داخلی را مختل ،جرم در خارج از کشور علیه منافع حیاتی و اساسی کشور
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 و ناتري شمس( طلبد می ام فوري و به موقع حکومت رااقد ،باشد می ارتکاب جرم در داخل کشور

  .)42 ،1392 ،همکاران

  ها نظریه اقتدار و حاکمیت دولت - 2- 3

دیگر در خصوص جرایم علیه منافع حیاتی هاي  نسبت به تحقق عدالت جزایی توسط دولتها  عدم اعتماد دولت

  .)42 ،1392 ،همکاران و اترين شمس( کشور به خصوص اگر متهم یا مجرم تبعه محل وقوع جرم باشد

  نظریه حمایت و حفاظت از حیثیت و اعتبار کشور - 2- 4

کند و الزم است مرتکبین آن را در  می جرایم بر ضد امنیت کشور حیثیت و اعتبار کشور را جریحه دار

یران تأسی ننمایند بنابراین صالحیت محاکم اها  آن اسرع وقت ممکن مجازات نمایند تا تبهکاران دیگر به

مبنا و دلیل ین تر مهمرسد  می به نظر .)149 ،1385 ،انحصار به صالحیت درون مرزي ندارد (علی آبادي

نظریه دفاع مشروع است چرا که یک دسته از جرایم که از طرف تبعه  ،براي اصل صالحیت واقعی

قید  بی تواند نمی شود از لحاظ آثاري که براي آن کشور دارد می کشوري و یا بیگانگان در خارج ارتکاب

شود عنوان دفاع مشروع دارد البته این عکس العمل  می ابرازها  آن باشد عکس العمل جزایی که در مورد

 که جنبه خویشتن بینی دارد ضروري است زیرا کشوري که تهدید شده و منافع حیاتی آن به خطر افتاده

هت این صالحیت جنبه دفاعی داشته و بر تواند حمایت از آن را به سایرین محول کند و به همین ج نمی

  .)142 ،1385 ،آبادي علی(رجحان دارد ها  سایر صالحیت

  شرایط تحقق صالحیت واقعی -3

  وقوع جرم در خارج از کشور - 3- 1

جرم باید خارج از کشور ارتکاب یابد زیرا در صورت ارتکاب جرم در  ،براي اعمال صالحیت واقعی

  .باشد می نی قابل اعمالاصل صالحیت سرزمی ،داخل کشور

  ارتکاب جرم علیه ارکان حیاتی و اساسی کشور - 3- 2

 ،منبع پیشین ،استقالل و تمامیت ارضی کشور (شمس ناتري ،امنیت داخلی و خارجی ،مثل اقدام علیه نظام

الزم به ذکر است که عذر عدم اطالع بر این گونه قوانین از سوي بیگانگان مسموع نیست زیرا  .)44ص

به دلیل  .)135 ،1398 ،باشد (باهري می م علیه امنیت کشور در تمام کشورها جرم محسوب شده و قبیحاقدا
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گاهی در مورد این جرایم از اصول پذیرفته و تثبیت شده ها  اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت دولت

جزا است که در حقوق بودن  کنند که از جمله آن اصل درون مرزي یا سرزمینی می حقوق جزا عدول

  .)29 ،1393 ،جرایم علیه مصالح عمومی کشور استثنا خورده است (میرمحمدصادقی

  اصل صالحیت واقعیهاي  ویژگی -4

  عدم اشتراط مجرمیت متقابل - 4- 1

بودن  الزم نیست جرم ارتکابی در کشور محل وقوع نیز جرم باشد بلکه تنها قوانین داخلی جهت مجرمانه

بارت دیگر شرایط مجرمیت که در قوانین برخی کشورها در مورصالحیت عمل کافی است و به ع

 3ماده  براساس .)270 ،1ج ،1391 ،شود (قیاسی و همکاران نمی شود در این جا لحاظ می شخصی دیده

هر کشوري حق دارد جرایم تجاوز به امنیت کشور یا « 1933بیانیه کنفرانس جهانی حقوق تطبیقی مصوب 

گیرد مجازات نماید ولو عمل  می ا که توسط بیگانگان در خارج از کشور صورتجعل پول رایج آن ر

 مجازات قانون 5همچنین این ویژگی در ماده » . قانون کشور محل وقوع عمل جرم نباشد براساسمذکور 

هر دولتی حق دارد به مجازات «چنین مقرر نموده که  بیانیه مونیخ ذکر شده 8و ماده  1392 مصوب اسالمی

 که درصورتیالی بپردازد که از طرف بیگانگان و با نقض قوانین کیفري آن دولت صورت گرفته است اعم

قوانین کشور محل وقوع  براساسهرچند  ،اعمال مذکور تجاوز به کیان اجتماعی و بر ضد امنیت آن باشد

  ». آن عمل جرم نباشد ،جرم

  امکان محاکمه و مجازات مجدد - 4- 2

به اعمال عدالت کیفري در خصوص ها  به سبب عدم اعتماد دولت ،یبرخالف اصل صالحیت شخص

به تعقیب و محاکمه انجام شده در کشور محل وقوع جرم اکتفا نکرده و  ،جرایم علیه منافع حیاتی کشور

قاعده منع  ،نمایند ولی در صورت محاکمه مجدد نمی قاعده منع محاکمه مجدد را در این موارد لحاظ

کشور ایران نیز  .)43 ،1392 ،همکاران و ناتري شمس(نمایند  می عضا رعایتمجازات مضاعف را ب

در خارج از ایران به  1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 5رسیدگی به جرایم مقرر در ماده  که درصورتی

میزان  ،تعزیريهاي  دادگاه ایران در تعیین مجازات ،صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود

متهم به همین اتهام توسط محاکم گرچه این بدان معنا است که ا .کند می را شده را محاسبهمحکومیت اج

باز هم مراجع قضایی ایران  ،دولت متبوع خود و یا دولت محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شده باشد
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جرا شده را تعزیري میزان محکومیت اهاي  النهایه باید در تعیین مجازات ،ملزم به محاکمه مجدد او هستند

  .)73 ،1393 ،منظور نمایند (قربان نیا

  عدم توجه به تابعیت مجرم - 4- 3

از آن  ،میان مرتکبان بیگانه و اتباع داخلی تفاوتی قائل نشده است 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 5ماده 

ت مرتکب در تحقق تابعی ،ماهیت جرایم ارتکابی و مجنی علیه آن (دولت) مورد نظر است ،جا که در این موارد

 ،شوند (خالقی می ي ندارد و تبعه یا بیگانه در صورت ارتکاب جرم مشمول این صالحیتتأثیرصالحیت کیفري 

دهد و بدون هیچ شرط و  می صالحیت فقط جرم ارتکابی را مدنظر قرار کننده کشور اعمال .)42 ،1388

توسط اتباع یک دولت هم واقع شود  پردازد حتی اگر این جرایم می محدودیتی به تعقیب مرتکبین آن

نسبت به بیگانگان صرفاً ین معتقدند که اصل صالحیت واقعی مؤلفبرخی از  که درحالی .)93 ،1391 ،(پوربافرانی

شود ولی باید گفت در این خصوص  می اصل صالحیت شخصی اعمال ،قابل اعمال است و نسبت به اتباع

د چرا که در صورت پذیرش اصل صالحیت شخصی نسبت به اتباع در تفاوتی میان بیگانگان و اتباع وجود ندار

باید قواعد مربوط به اصل صالحیت شخصی از قبیل قاعده منع محاکمه مجدد و  ،جرایم علیه منافع حیاتی کشور

شرایط و  ،از این موارد یک هیچدادرسی رعایت گردد که بودن  قاعده مجرمیت متقابل و لزوم حضوري

  .)43 ،1392 ،همکاران و ناتري شمس(باشد  نمی ت واقعیصالحیهاي  ویژگی

  جواز محاکمه غیابی متهم به طور مطلق - 4- 4

5در ماده 
1

به ایران «یا » در ایران یافت شود«رسیدگی را مشروط به  1370مصوب  اسالمی مجازات قانون 

 .انان اختالف نظر بودبا وجود این دو قید در امکان رسیدگی غیابی بین حقوقد ،نموده بود »مسترد گردد

                                                     
اي که در خراج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یـا   : هر ایرانی یا بیگانه5ماده  -1

اقدام علیه حکومت جمهوري اسالمی ایران  -1شود.  طبق قانون مجازات جمهوري اسالمی ایران مجازات می به ایران مسترد گردد

جعل فرمان یا دستخط یا مهـر یـا امضـاء     -2و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقالل کشور جمهوري اسالمی ایران. 

س جمهور یا رییس مجلس شوراي اسـالمی و یـا شـوراي نگهبـان و یـا      جعل نوشته رسمی ریی -3مقام رهبري و یا استفاده از آن. 

رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از 

هـا یـا    ي قبـول شـده از طـرف بانـک    هـا  جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایـران ماننـد بـرات    -4ها.  وزیران یا استفاده از آن

ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین  ها و یا اسناد تعهدآور بانک هاي صادر شده از طرف بانک چک

 سازي و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.  شده از طرف دولت یا شبیه
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217برخی محاکمه غیابی را تابع آیین دادرسی کیفري دانسته و با استفاده از اطالق ماده 
2

قانون آئین  

) و برخی دیگر 23 ،1388 ،دانستند (گلدوزیان می رسیدگی غیابی را مجاز 1378دادرسی کیفري مصوب 

5اما در ماده  .)27 ،1383 ،دانستند (نوربها می به استناد نص صریح ماده امکان محاکمه غیابی را منتفی
3
 

با حذف نمودن قیود مذکور به اختالفات پایان داد و به طور مطلق  1392مصوب  اسالمی مجازات قانون

منافع و مصالح گرفتن  با در نظر گذار قانونتوان گفت  می در حقیقت ،رسیدگی غیابی را جایز دانست

ذکور در این ماده را با تبعیت از قانون مجازات عمومی مصوب محاکمه غیابی مرتکب جرایم م ،کشور

  .)29 ،1392 ،تجویز کرده است (مصدق 1304

  صالحیت انحصاري دولت متضرر - 4- 5

خود را براي رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در ها  ممکن است تمام دولتبودن  اصل سرزمین براساس

ارتکاب جرم علیه مصالح اساسی و حیاتی  که درصورتیا صالح به رسیدگی بدانند ام ،قلمرو حاکمیت خود

هاي  صالحیت رسیدگی به جرایم مذکور را منحصراً در دادگاه ،متضررهاي  دولت ،یک کشور باشد

  .کشور خود دانسته نه در صالحیت کشور محل وقوع جرم

  صالحیت داشتن بر برخی از جرایم مقرر در قانون - 4- 6

در این جا تنها جرایمی خاص  ،صی که دربرگیرنده تمامی جرایم بودبرخالف صالحیت سرزمینی و شخ
                                                     

یک از جلسات  اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ لناس و نظم عمومی که جنبه حقا : در کلیه جرائم مربوط به حقوق217ماده  -2

نماید، این رأي پس از ابالغ واقعی ظرف ده روز قابل واخـواهی   دادگاه حاضر نشده و یا الیحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غیابی صادر می

 ها قابل تجدیدنظر است.  هلت وا خواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهباشد و پس از انقضاي م کننده رأي می در دادگاه صادر

: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین 5ماده  -3

گاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به شود و هر خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمی ایران محاکمه و مجازات می

هاي تعزیري، میـزان محکومیـت اجـراء شـده را      صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات

جعل مهر،  -اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل جمهوري اسالمی ایران. ب -کند: الف محاسبه می

جعل مهر، امضاء، حکـم، فرمـان یـا دسـتخط رسـمی ریـیس        -امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن. پ

جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوانعالی کشور، دادسـتان  

و اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهـور یـا اسـتفاده از     کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رییس

جعـل   -هـا. ث  هاي صادره از این مراجع یا سایر مراجـع قـانونی و یـا اسـتفاده از آن     جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه -ها. ت آن

اوراق مشارکت صادرشـده یـا تضـمین شـده از طـرف       اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و

 دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل. 
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گیرند که به طور کلی جرایمی هستند که مصالح عالیه و نظام  می در دایره این نوع از صالحیت قرار

کند و این صالحیت فقط ناظر به جرایمی است که  می سیاسی و امنیت داخلی و خارجی کشور را تهدید

 ،1390 ،نمونه بارز آن است (حسینی نژاد ،ه است و آسیب رساندن به امنیت دولتصریحا در قانون آمد

سکوت ماده  ،استقالل و تمامیت کشور ،با توجه به اهمیت خاص این جرایم و ارتباط آن با منافع ملی .)90

 ،شروع به این جرایم کرده یا در ارتکاب آن معاونت کنند ،نسبت به اشخاصی که در خارج از کشور

و مؤسسات مالی ها  به ویژه آن که در مواردي نقش معاون در این جرایم و شرکت .رقابل توجیه استغی

به جرایم یاد شده نیز مشمول  کنندگان لذا شایسته است معاونین و شروع .کمتر از مباشر جرم نیست ،پشتیبان

هر شخص « :گردد حاست صدر ماده مذکور بدین شکل اصال سزاوار .ایران قرار گیرندیی مقررات جزا

ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در 

یا شروع به این جرایم نماید و یا به نحوي در انجام آن مشارکت کند طبق قوانین  ،قوانین خاص گردد

  .)12 ،1394 ،(توجهی» شوند می جمهوري اسالمی ایران محاکمه و مجازات

  ادله صالحیت واقعی از منظر فقه و حقوق اسالم -5

قاعده کلی در اسالم آن است که هر جرمی علیه شخص مسلمان یا حکومت اسالمی صورت بگیرد قابل 

براي اثبات  .کند نمی هیچ گونه محدودیتی در این مورد ایجادها  مجازات است و مرزها و تابعیت

  :توان استناد کرد می دالیل متعدديصالحیت واقعی در حقوق اسالم به 

  قرآن کریم - 5- 1

19مانند آیات شریفه  .توان مشروعیت صالحیت واقعی را استنباط کرد می در آیاتی از قرآن کریم
4

و  

217
5
به یک سلسله عملیات کور و دادن  فتنه به معناي مصدري عبارت است از سازمان .سوره مبارکه بقره 

را زاییده مقاصد شوم سران ها  و بحرانها  قرآن فتنه .ه اهداف پنهانی و غافلگیرانهناشناخته به منظور رسیدن ب

حتی جنگ ها  کند و براي فرونشاندن و یا جلوگیري از تولد و به ثمر نشستن فتنه می استکبار و الحاد قلمداد

هاي  راهترین  از اساسیاز دیدگاه اسالم بحران زدایی و مبارزه با فتنه گران یکی  ،شمارد می را اجتناب پذیر

  .)129 ،1385 ،کمک به کنترل و حذف جنگ است (عباس نژاد

                                                     
 الفتنه اشد من القتل.  -4

 الفتنه اکبر من القتل.  -5
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در اي  توان مشروعیت صالحیت واقعی را استنباط کرد زیرا اگر یک جنگ یا فتنه می از این آیات

 شود و خداوند در قرآن کریم می کشورها باشد که بالد اسالمی را از بین ببرد مبارزه با آن ضروري قلمداد

6بقره) مبارکه سوره 193(آیه شریفه « پیکار کنید تا فتنه باقی نماندها  آن با« :فرماید می
موضوع صالحیت  .

شود و حتی از قتل  می جرایم علیه مصالح عالی کشور اسالمی است که از باالترین جرایم شمرده ،واقعی

د متعال فتنه را باالتر از قتل گناهان کبیره است نیز شدیدتر است چرا که خداونین تر بزرگنفس که از 

 اسالمی مجازات قانون 5جرایم مذکور در ماده  .)272 ،1ج ،1391 ،همکاران و قیاسی(دانسته است 

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از  ،از موارد مانند اقدام علیه نظام اسالمیاي  در پاره 1392 مصوب

  .شوند می مصادیق بارز فتنه شمرده

28آیه شریفه 
7
از آن جایی که قرآن مجید کتابی است جهانی و مطالب آن به زمان  .سبا مبارکه سوره 

اختصاص ندارد و با بسیاري از کفار و مشرکین و اهل کتاب و به اي  و مکان خاص یا طایفه و امت ویژه

 .طوایف مختلف عرب و غیرعرب به احتجاج پرداخته و آنان را به سوي حق دعوت کرده است ،طور کلی

کند که کسی در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرایمی علیه مصالح عالی و  نمی در نتیجه هیچ فرقی

هر دو مشمول آیه هستند و خداوند همه مردم را به پاداش بشارت داده و از  ،حیاتی کشور اسالمی شود

ند مستحق عذاب ترسانیده و در نتیجه کسی که علیه مصالح عالی و اساسی کشور اسالمی اقدامی بک

خود مسلمان مرتکب چنین  که درصورتیمجازات است اعم از این که مرتکب بیگانه باشد یا از اتباع و 

غیرمسلمانان و بیگانگان به طریق اولی قابل مجازات  ،جرایمی در داخل کشور شوند مجازات خواهند شد

اعده است و معافیت آنان از بنابراین مجازات مرتکبین چنین جرایمی امري مطابق اصل و ق .خواهند بود

عدم قدرت حاکم را از دیدگاه خود مانع صالحیت ها  حنفی چنانکه ؛مجازات محتاج دلیل خاصی است

  .دانند می قاضی

  روایات - 5- 2

 .کند می برخی از روایات در اسالم وجود دارد که اعمال صالحیت واقعی را توجیه ،عالوه بر آیاتی از قرآن کریم

  

                                                     
 قاتلوهم حتی ال تکون فتنه.  -6

دهـی و از   ها را به پاداش الهی بشـارت  رستادیم تا آنو ما ارسلناك اال کافه للناس بشیرا و نذیرا و ما تو را جز براي همه مردم نف -7

 عذاب او بترسانی. 
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  منیت در جامعه اسالمیضرورت ا -1-2-5

8حاصلخیزي ،عدالت ،امنیت :سه چیز نیاز همه مردم است :فرماید می حضرت امام صادق (ع)
(حسن بن  

حکومت اسالمی تحقق امنیت در جامعه اسالمی است و این امر هاي  یکی از شاخصه .)320 ،1363 ،علی

ر طریقی امنیت و نظم عمومی را شود مگر با مجازات نمودن اشخاصی که به ه نمی مهم میسر و ممکن

کنند پس اگر افرادي در داخل یا خارج از کشور علیه امنیت اقدامی کنند حکومت اسالمی براي  می مختل

براي تحقق امنیت در جامعه  .صالحیت رسیدگی و مجازات مرتکبین را خواهد داشت ،ایجاد نظم و امنیت

کردن  ض احتمالی و نیروهاي فشار و وحشت و مهارتعرهاي  مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه

تعدي و تعرض الزم هاي  الزم براي خشکانیدن ریشههاي  تعرض دارند و پیشگیريهاي  عواملی که زمینه

 1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 5برخی از جرایم مقرر در ماده  .)467 ،1383 ،است (عمید زنجانی

باشد که مجازات نمودن مرتکبین آن مطابق  می اخلی و خارجی کشوراز مصادیق بارز جرایم علیه امنیت د

  .باشد می اصل و قاعده

  قیام در برابر ظلم و ستم -2-2-5

ظلم و ستم قیام کنند و قیام ساالر  هرگونهدینی این است که مسلمانان در مقابل هاي  آموزهین تر مهمیکی از 

هر اقدامی  .بارز آن استهاي  ستم امویان ناپاك از نمونهحضرت امام حسین(ع) در برابر  ،شهیدان تاریخ بشر

علیه حکومت اسالمی که منجر به از بین رفتن دین و امنیت مسلمانان باشد از مصادیق بارز ظلم و ستم خواهد 

 هرگونهدینی وظیفه دارد با تمام قوا و توان با آن مبارزه کند و هاي  آموزه براساسبود که حکومت اسالمی 

  .باشد نمی مقابل ظلم و ستم از مصادیق اعانه بر اثم و عدوان خواهد بود که در اسالم جایز سکوت در

  سایر ادله - 5- 3

  سیره مسلم عقالء -1-3-5

کشف از حکم شرعی بر  مبتنیشود که حجیت آن  می سیره قطعی عقالء یکی از منابع فقه اسالمی شمرده

ه سیره عقالء مراجعه به قوانین جاري کشورهاي جهان مسلماً یکی از طرق اطمینان بخش دستیابی ب .است

صالحیت واقعی که در واقع حفاظت از کیان هر کشور را در مقابل تجاوز مجرمین به مصالح مهم  .است

امري است مورد اتفاق تمام عقالي عالم و انعکاس آن را در قوانین و قواعد حقوقی  ،آن به عهده دارد

                                                     
 ثالثه اشیاء یحتاج الناس ُطرّا إلیها: االمن و العدل و الخصب.  -8
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برخی کشف حکم شرعی  :البته حجیت سیره عقالء مبانی مختلفی دارد .دتوان مشاهده کر می دول مختلف

و برخی چنین اند  از سیره عقالء را منوط به اتصال آن به زمان معصومین(علیهم السالم) و تقریر آنان دانسته

مسلماً وضعیت حقوقی جهان در حال حاضر که  .)223 ،4ج ،ق1405 ،دانند (صدر نمی شرطی را الزم

از لحاظ  ،مرزهاي جغرافیایی و رابطه تابعیت میان دولت و ملت است براساسکشورها بندي  تقسیمبر  مبتنی

به مصالح عالیه  ،اما مهم آن است که تنبیه متجاوزان ،باشد نمی تاریخی قابل اتصال به زمان معصومین(ع)

 ،نبوده است ،هر گروه اجتماعی انسان استمرار داشته و منوط به وجود کشورهایی با مرزهاي رسمی

از  تأییدتوان به زمان معصومین(ع) متصل و به لحاظ مستندات تاریخی قابل  می رااي  بنابراین چنین سیره

  .)272 ،1ج ،1391 ،همکاران و قیاسی( جانب آنان دانست

  مصالح عالیه اسالم براساسپیمان عدم تعرض با کشورهاي دیگر  -2-3-5

قرداد  ،مصالح عالیه اسالمی با کشورهاي مشرك براساستوانند  می مسلمانان« :شهید مطهري معتقد است

بر این  .)232 ،1388 ،(مطهري» صلح و پیمان عدم تعرض منعقد نمایند و یا در موضوع خاصی پیمان ببندند

پیمان عدم تعرض بر علیه مصالح حیاتی کشور یا  ،توانند با کشورهاي بیگانه می اساس کشورهاي اسالمی

ببندند و اگر کشوري  1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 5نند جرایم مقرر در ماده موضوع خاصی ما

کشورهاي اسالمی  ،پیمان خود را بشکند و اقداماتی علیه مصالح عالی کشورهاي اسالمی مرتکب شوند

 صالحیت رسیدگی به جرم و مجازات نمودن مجرمین را دارا باشند و قرآن در رابطه با نقض عهد

آیین شما را مورد طعن و تمسخر قرار  ،خود را پس از عهد خویش بشکنندهاي  اگر پیمان« :فرماید می

. سوره مبارکه توبه) 12 (آیه شریفه» اعتباري نداردها  آن چرا که پیمان ،با پیشوایان کفر پیکار کنید ،دهد
9

  

ر احترام ما را حفظ تمام کشورها اگ« : گوید می حضرت امام خمینی (ره) با تکیه بر معیار اصیل قرآنی

 از ،و کشورها بخواهند به ما تحمیلی کنندها  و اگر دولت ؛ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد ،کنند

 ،1381 ،رویم (خمینی می کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می نه ظلم به دیگران ؛قبول نخواهیم کردها  آن

» نه ستم کنید و نه بر شما ستم وارد شود» :گوید یم این همان اصل روشن قرآنی است کهکه  )31 ،13ج

10سوره مبارکه بقره) 279 شریفه (آیه
و اگر یکی از دول اسالمی پیمانی بست که با مصلحت اسالم و  

مانند قطع رابطه  ،مسلمین مخالف است بر سایر دول اسالمی واجب است که با وسائل سیاسی و اقتصادي

                                                     
هم ال ایمان لهم.  -9  ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمه الکفر انّ

 ال تَظلمون و ال تُظلمون.  -10
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شش کنند تا آن پیمان را به هم بزنند و بر سایر مسلمین واجب است که سیاسی و بازرگانی با آن دولت کو

مقاومتی منفی که در امکان شان است در این کار اهتمام بورزند و چنین معامالتی در شرع  هرگونهبا 

  .)329 ،4ج ،1388 ،باشد (خمینی می مقدس اسالم حرام و باطل

  مبارزه با منکر و افساد فی االرض -3-3-5

از مصادیق بارز منکر و افساد فی االرض  1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 5ذکور در ماده جرایم م

ادله وجوب نهی از منکر و مبارزه با مفسدین فی االرض این  ،کند می بوده و کیان حکومت را تهدید

  .)61 ،1389 ،دهند (ساریخانی می قرار تأکیدو  تأییدصالحیت را مورد 

  تشتّت در جوامع اسالمیایجاد تفرقه و  -4-3-5

حکم قرآن  براساسامور مذکور در امت بزرگ اسالم گناهی نابخشودنی است و ایجاد انسجام و وحدت 

رود و کسانی که در داخل یا خارج از  می فرائض به شمارین تر مهمو ین تر بزرگدر جامعه مسلمین از 

مجازات را در پی خواهد داشت چرا کشور موجب تشتّت در جوامع اسالمی شوند عکس العمل همراه با 

نظمی از امور  بی که حفظ نظام اسالمی از واجبات مهم و اختالل در امور مسلمین و ایجاد هرج و مرج و

اسالم به حفظ نظام « :آیت اهللا خویی در این زمینه معتقد است .)194 ،4ج ،ق1421 ،مبغوض است (خمینی

اگر شخصی با  .)337 ،1381 ،(خوئی» اهتمام بسیار داردمادي و معنوي و اجراي احکام در مجاري خود 

اقداماتی علیه مصالح عالی و حیاتی کشورهاي اسالمی موجب ایجاد تفرقه و تشتّت در جوامع اسالمی 

  .گردد مستحق مجازات است اعم از این که مرتکب از اتباع داخلی باشد یا بیگانه

  حفظ بیضه االسالم و بیضه المسلمین -5-3-5

است که حاکمیت آن متعلق به مسلمانان است و یا یی قلمرو» المسلمین بیضه االسالم و بیضه«ر از منظو

 .)371 ،1ج ،1371 ،کنند که از امنیت برخوردارند (قمی می مسلمانان تحت سلطه حاکمیتی زندگی

ن ) و همچنی198 ،4ج ،ق1414 ،را جماعت اسالم گرفته (طریحی االسالم ن بیضهیصاحب مجمع البحر

با  .)543 ،ق1426 ،ن است (فراهانییخوف بر جماعت مسلم ،االسالم برخی معتقدند مراد از خوف بر بیضه

هر گاه دشمن اساس  .حفظ دولت اسالمی و استقالل آن است ،االسالم این تعابیر منظور از حفظ بیضه

حاکمیت و رواج ها  میناز جهان و در برخی از سرزاي  اسالم را هدف گیرد و یا تالش کند اسالم در نقطه

 ها، در این صورت ،نداشته باشد و یا قصد اصل اسالم نکند ولی گروهی از مسلمانان را هدف قرار دهد
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و دفاع از استیالي دول کفر مهما امکن  االسالم حفظ بیضه .عکس العمل همه مسلمانان یک تکلیف است

مسلمین این تکلیف بر عهده تمام مکلفین  از اهم واجبات دین اسالم است و به محض هجوم کفار بر بالد

  .)85 ،1375 ،شود (کاووسی می ثابت

هنگامی که دین « :معتقد استیی آیت اهللا خو ؛دانند می فقهاي اسالمی نیز دفاع از دین را از واجبات

اسالم در معرض خطر باشد بر هر مسلمانی واجب است که از آن دفاع نماید و لزوم این چنین دفاعی 

 ،(خوئی» به اجازه امام معصوم (ع) نیست در این حکم هیچ تردید و اختالف نظري وجود نداردمشروط 

اسالم و اجتماع مسلمین  براساساگر دشمنی که از او  :امام خمینی (ره) معتقد است .)388 ،1ج ،ق1410

است که از آن  واجبها  بر مسلمانان ،بالد مسلمین و یا مرزهاي آنان را مورد هجوم قرار دهد ،ترس باشد

دفاع نمایند و یا اگر بر قلمرو اسالم از استیالي سیاسی و  ،که ممکن است با بذل مال و جاناي  به هر وسیله

شدن  اسالم و مسلمین و ضعیفشدن  اقتصادي که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادي مسلمین و موهون

منفی دفاع واجب است و این دفاع مشروط به هاي  مشابه و مقاومتهاي  با وسیله ،ترس باشد ،شود میها  آن

پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرطی  ،حضور امام (ع) و اذن او و اذن نائب خاص یا عام او نیست

همچنین یکی دیگر از  .)194 ،4ج ،ق1421 ،خمینی(دفاع نماید  ،که باشداي  واجب است به هر وسیله

 ،واجبات شرعی است که کتابین تر مهمم وجوب دفاع از حک« : فقهاي معاصر در این زمینه معتقد است

بنابراین اگر در قلمرویی که تحت  .)123 ،1ج ،ق1408 ،(منتظري» کند می عقل و فطرت حکم ،سنت

اشخاصی بخواهند با اقداماتی دین مبین اسالم را  ،حاکمیت مسلمانان است و از امنیت کامل برخوردارند

ی از الملل بینارجی کشورهاي اسالمی را به مخاطره بیندازند و یا در وجهه تهدید کنند یا امنیت داخلی و خ

کشورهاي اسالمی صالحیت رسیدگی و اعمال مجازات  ،اعتبار و حیثیت کشورهاي اسالمی بکاهند

  .مرتکبین را خواهند داشت

  نتیجه

کشور در مقابل اصل صالحیت واقعی با توجه به اهمیت آن در دفاع از کیان و حفاظت از منافع عالی 

اعمال این صالحیت  .متجاوزان بدون هیچ محدودیت و شروطی در قوانین تمام کشورها پذیرفته شده است

به این معنا که هر گاه در  ،اندازد می منحصر به جرایمی است که واقعیت و هستی یک کشور را به مخاطره

حیاتی و ارکان اساسی کشور را متزلزل  خارج از قلمرو حاکمیت ایران جرایمی به وقوع بپیوندد که منافع

دلیل بر اصل ین تر مهم .ایران صالحیت تعقیب و مجازات مرتکبین را خواهند داشتهاي  کند دادگاه
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باشد و با توجه به اهمیت جرم ارتکابی رسیدگی و محاکمه غیابی  می صالحیت واقعی نظریه دفاع مشروع

الزم نیست عمل  ،نین برخالف اصل صالحیت شخصیدر اصل صالحیت واقعی پذیرفته شده است و همچ

نسبت  ،لکن با وجود اهمیت و جایگاه خطیر اصل صالحیت واقعی ،ارتکابی در محل وقوع نیز جرم باشد

توان  می مشروعیت صالحیت واقعی را .جرم انگاري نشده است ،به شروع به جرم و معاونت در آن جرایم

عالوه بر آن سیره مسلم عقالء و  ،از روایاتی اسالمی اثبات کرد از آیاتی از قرآن کریم و همچنین برخی

کنند و  می تأییدادله وجوب نهی از منکر و مبارزه با مفسدین و دفاع از کشور اسالمی این صالحیت را 

  .باشد می اسالمی از هجوم بیگانگان و غلبه متجاوزان واجب عقلی و شرعیهاي  حفظ مرزها و سرزمین

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  قرآن کریم -

 فارسی

  .انتشارات مجد ،تهران ،حقوق جزاي عمومی ،1398 ،محمد ،ريـ باه

انتشارات  ،تهران ،اول چاپ ،یالملل بینداوري هاي  صالحیت در دیوان ،1384 ،محمدحسین ،ـ بردبار

  .ققنوس

  .اسالمی انتشارات ،تهران ،چاپ چهارم ،فرهنگ جدید عربی فارسی ،1364 ،محمد ،بندر ریگیـ 

 ،تهران ،چاپ اول ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب شناسی  آسیب ،1394 ،عبدالعلی ،توجهیـ 

  .هقضایی قوه انتشارات

  .جنگل انتشارات ،تهران ،چاپ سوم ،الملل بینحقوق جزاي  ،1390 ،حسن ،پوربافرانیـ 

 ،تحول اصل صالحیت واقعی در الیحه جدید مجازات اسالمی با نگاه تطبیقی ،1391 ،حسن ،پوربافرانیـ 

  .85شماره  ،حقوقی قضاییهاي  دیدگاه فصلنامه

  .دانش گنج انتشارات ،تهران ،چاپ پانزدهم ،ترمینولوژي حقوق ،1384 ،محمدجعفر ،جعفري لنگروديـ 
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  .میزان انتشارات ،تهران ،چاپ دوم ،ی اسالمیالملل بینحقوق کیفري  ،1390 ،حسینقلی ،حسینی نژادـ 

  .شهردانش انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،الملل بیني جستارهایی از حقوق جزا ،1388 ،علی ،خالقیـ 

  .نور پیام دانشگاه انتشارات ،تهران ،چاپ ششم ،حقوق جزاي عمومی اسالم ،1389 ،عادل ،ساریخانیـ 

قانون مجازات اسالمی در نظم  ،1392 ،زینب ،ریاضت ؛ابراهیم ،زارع ؛محمدابراهیم ،شمس ناتريـ 

  .میزان شاراتانت ،تهران ،چاپ اول ،حقوقی کنونی

  .دانشگاه و حوزه قرآنیهاي  پژوهش بنیاد ،تهران ،چاپ اول ،قرآن و حقوق ،1385 ،محسن ،عباس نژادـ 

  .فردوسی انتشارات ،تهران ،چاپ سوم ،حقوق جنایی ،1385 ،عبدالحسین ،علی آباديـ 

 جزاي وقحق تطبیقی مطالعه ،1391 ،حمید ،دهقان ؛قدرت اله ،خسروشاهی ؛جالل الدین ،قیاسیـ 

 و حوزه پژوهشگاه انتشارات ،تهران ،چاپ چهارم ،1ج ،)موضوعه حقوق و اسالم( عمومی

  .دانشگاه

نقد و بررسی فقهی  1392مالحظاتی درباره قانون مجازات اسالمی  ،1393 ،ناصر ،قربان نیاـ 

  .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ،تهران ،چاپ اول ،حقوقی

 ،درآمدي بر فقه سیاسی مروري بر کلیات و مبانی حقوق اساسی ،1383 ،عباسعلی ،عمید زنجانیـ 

  .انتشارات امیرکبیر ،تهران ،سوم چاپ

 جنگ در م عظا مراجع و علما دیه جها وي فتا فتاوي جهادیه ،1375 ،محمدحسن ،کاووسی عراقیـ 

  .انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران ، اول نی جها

  .میزان انتشارات ،تهران ،چاپ دهم ،قانون مجازات اسالمی محشاي ،1388 ،ایرج ،گلدوزیانـ 

 انتشارات ،تهران ،چاپ دهم ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،1393 ،حسین ،میرمحمدصادقیـ 

  .میزان

چاپ  ،با رویکرد کاربردي 1392شرح قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392 ،محمد ،مصدقـ 

  .جنگل انتشارات ،تهران ،چهارم

  .انتشارات صدرا ،قم ،چاپ هفتم ،اسالم و مقتضیات زمان ،1388 ،مرتضی ،هريمطـ 

  .میزان انتشارات ،تهران ،چاپ دوم ،نگاهی به قانون مجازات اسالمی ،1383 ،رضا ،نوربهاـ 

  عربی

عبه بن حسین بن علی بن حسنـ  انی شُ مِ منَ جاء فیما العقول تُحف ،1363 ،حرّ  نْع الْمواعظ و الحکَ



  343  اسالم حقوق منظر از يفریک نیقوان یواقع تیصالح  

 

  .ه انتشارات اسالمیمؤسس ،قم ،الرّسول آل

 خمینی امام آثار وتنظیم نشر همؤسس ،تهران ،چاپ ششم ،13ج ،صحیفه نور ،1381 ،سیدروح اهللا ،خمینیـ 

  .)ره(

  .اسالمی تبلیغات دفتر ،قم ،چاپ ششم ،4ج ،تحریرالوسیله ،1388 ،اهللا سیدروح ،خمینیـ 

 خمینی امام آثار وتنظیم نشر همؤسس ،تهران ،چاپ سوم ،2ج ،البیعکتاب  ،ق1421 ،اهللا سیدروح ،خمینیـ 

  .)ره(

  .انتشارات خرسندي ،تهران ،چاپ هفتم ،مبانی تکمله المنهاج ،1381 ،سیدابوالقاسم ،خوییـ 

  .الصدر للشهید العلمی المجمع ،چاپ دوم ،4ج ،بحوث فی علم االصول ،ق1405 ،سیدمحمدباقر ،صدرـ 

  .االبعثه مؤسسه ،قم ،چاپ سوم ،4ج ،مجمع البحرین ،ق1414 ،فخرالدین ،طریحیـ 

  .یاسالم فقه المعارف دائرة مؤسسه ،قم ،چاپ اول ،هیرساله جهاد ،ق1426 ،رزا ابوالقاسمیم ،یـ فراهان

  .کیهان انتشارات ،تهران ،چاپ اول ،1ج ،جامع الشتات ،1371 ،میرزا ابوالقاسم ،قمیـ 

 ،قم ،چاپ دوم ،1ج ،ات فی والیت الفقیه و فقه الدوله االسالمیدراس ،ق1408 ،حسینعلی ،منتظريـ 

  .االسالمی للدراسات العالمی مرکز

  قوانین

  1304قانون مجازات عمومی مصوب ـ 

  1370اسالمی مصوب  مجازات قانونـ 

  1378قانون آئین دادرسی کیفري مصوب ـ 

  1392اسالمی مصوب  مجازات قانونـ 



 

 

 


