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ماهيت حقوقي
 وفاي به عهد

وفاي به عهد از اموري است كه مي توان به صورت 
حقوقي ب��ه آن پرداخت. ايف��اي تعهد، پرداخت 
و اجراي تعهد از ديگر نام هاي وف��اي به عهد به 
شمار مي روند. اگر بخواهيم به زبان ساده، ماهيت 
حقوقي وفاي به عهد را اعالم كنيم، بايد بگوييم 

كه وفاي به عهد به معناي اجراي قرارداد است. 
وفاي به عهد مي تواند بسته به قرارداد، پرداخت 
پول، انجام ي��ك عمل، خ��ودداري از انجام يك 
عم��ل، انتقال مال يا تس��ليم مال ب��ه ديگري را 
شامل شود. به اين ترتيب مسئوليت هاي مدني، 
غصب يا استيفاي نامشروع به عنوان ايفاي تعهد 
ش��ناخته نمي ش��وند. به طور كلي وفاي به عهد 
موجب برائت ذمه يا سقوط تعهد خواهد شد و در 
اين ميان هيچ تفاوتي ندارد كه فعلي انجام شود، 
ترك فعلي صورت بگيرد، انتقالي انجام ش��ود يا 

پولي پرداخت شود. 
طبق قانون مدني و نظريه اكثر حقوقدانان، وفاي 
به عهد تنها به قراردادها مربوط است و از قرارداد 
ناشي مي شود. به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، 
قانون مدني كشور در مورد تعريف تعهد ساكت 
است و از سوي قانون چيزي در مورد عقد و ايقاع 
بودن ماهيت آن گفته نشده است، ولي در مورد 
احصاي سقوط تعهدات صحبت شده و طبق آن 
وفاي به عهد به عنوان يكي از راه هاي اصلي سقوط 

تعهد برشمرده شده است. 
 نظريه قرارداد بودن تعهد

حقوقدانان فرانس��وي وفاي به عهد را قراردادي 
دانسته اند كه موضوع آن به تعهد و برائت مديون 
پايان مي دهد. طبق اين نظريه، وصل طلب براي 
از بين رفتن دين بدهكار كفاي��ت نمي كند، لذا 

پذيرش وي امري ضروري قلمداد مي شود. 
پس از اينكه در آلمان ني��ز قانون مدني تصويب 
شد، نظريه قراردادي يا توافقي بودن وفاي به عهد 
ش��كل گرفت و در مدت زماني كوتاه طرفداران 
زيادي پيدا كرد. برخ��ي حقوقدانان مصري نيز 

وفاي به عهد را قرارداد قلمداد مي كنند. 
در اي��ن نظريه وفاي ب��ه عهد، واقع��ه مختلطي 
برشمرده ش��ده كه مركب از عمل مادي يا ترك 
از عملي است، لذا توافق بر انجام تعهد يك عمل 
حقوقي برآورد مي شود. الزم به ذكر است از آنجا 
كه در اي��ن نظريه، وفاي به عه��د عملي حقوقي 
قلمداد مي شود، بايد تراضي در آن وجود داشته 

باشد. 
رضايت و قبول اين قرارداد ني��ز بايد به گونه اي 
باشد كه متعهد موضوعي را تسليم و متعهدله آن 
را قبول كند، ضمن اينكه ب��ر خالي بودن اراده از 

عيوب نيز تأكيد بسيار شده است. 
   نقد و بررس�ي نظريه ق�راردادي بودن 

تعهد
گفتني است نظريه قراردادي بودن وفاي به عهد 
كه از سوي حقوقدانان فرانسوي و ديگر افراد شكل 
گرفت، از عادت فردگرايان نشئت مي گيرد. اين 
افراد بر اين باور بودند كه تمامي روابط اجتماعي 
بايد در قالب قرارداد باشد تا توجيه منطقي داشته 
باشد. اگرچه در برخي مواقع براي وفاي به عهد 
نياز به قرارداد خواهد بود، اما در همه موارد شرايط 

يكسان نيست. 
تصور كنيد بر اساس قولنامه، مالك متعهد شده 
است ملكش را به شخص ديگري بفروشد، در اين 
صورت براي اجراي تعهد به وقوع بيع در دفترخانه 
اسناد رسمي نياز خواهد بود، ضمن اينكه اين كار 
به ايجاب و قبول نيز نياز خواهد داشت، اما از اين 
كار نمي توان چنين برداشتي داشت كه وفاي به 
عهد بايد با تراضي)رضايت دو طرف( همراه باشد 

و نبايد نگاه قراردادي به آن داشت. 
در توصيف كلي قرارداد، آزادي در انتخاب، تراضي 
و نفوذ انشا به عنوان الزمه هاي اصلي ذكر شده اند، 
اما در وفاي به عهد موضوع متفاوت است. در اين 
موضوع مديون ملزم است كاري را براي ديگري 

انجام دهد يا مالي را پرداخت كند. 
 مدي��ون در انتخاب گيرنده، گزين��ش ميزان و 
اوصاف مال هيچ آزادي عملي ندارد و بنا بر قانون 
ملزم به پيروي خواهد بود. در صورتي كه مديون 
به مفاد عقد عمل نكند، قانون وي را به زور ملزم 

به انجام خواهد كرد. 
در صورتي كه متعهدله نتواند از دريافت موضوع 
تعهد امتناع ورزد، اراده او در وقوع وفاي به عهد 
هيچ تأثيري نخواهد داش��ت، ب��ه همين دليل 
اس��ت كه مي گويي��م در صورتي ك��ه مديون به 
عهدش وفا كند، تعهد از بين مي رود. در اين رابطه 
اراده طلبكار هيچ نقش��ي در وقوع پديده ندارد و 

نمي تواند به عنوان يك مانع عمل كند. 

ديده بان

قاتل روحانيون مش�هدي اخيراً به دار آويخته شد. 
محاربه جرمي اس�ت كه در پرونده اين شخص جلب 
توجه مي كند. امس�ال دقيقاً 40س�ال است كه جرم 
محارب�ه به ط�ور رس�مي وارد نظام حقوقي كش�ور 
شده اس�ت. بس�ياري از افراد جرم افسادفي االرض 
را همان محارب�ه مي دانند كه البته اينطور نيس�ت 
و ج�رم محارب�ه تفس�يري مفص�ل و كام�ل دارد. 

 
حدود س��ه ماه قبل، خيل عظيمي از اخبار به س��مت 
حادثه تلخ صحن ح��رم مطهر رض��وي اختصاص پيدا 
كرد. ش��خصي به نام عبداللطيف مرادي كه ادعا شد از 
اتباع خارجي و ازبك تبار اس��ت، به ضرب س��الح سرد 
سه روحاني به نام هاي حجت االسالم اصالني، دارايي و 
پاكدامن را مجروح كرد كه س��بب شهادت دو تن از اين 

روحانيون شد. 
اين حمله چنان غيرمتعارف و وحشتناك بود كه طبق 
اظهارات مراجع قضايی وي بيش از 20ضربه چاقو فقط 
به يكي از روحانيون زده بود، سپس عبداللطيف مرادي 
با كمك زائران درون صحن دستگير و به عوامل مربوط 
تحويل داده ش��د. از بدو حدوث اين امر، دس��تگاه هاي 
مختلف درگير پرونده ش��دند و نسبت به اخذ اطالعات 
بيشتر از هويت اين ش��خص اقدام كردند.   چنان كه در 
رسانه ها اعالم شد، عبداللطيف مرادي يكي از اتباع بيگانه 
بوده كه از طريق مرز پاكستان به صورت غيرقانوني وارد 
كشور ش��ده اس��ت و داراي تفكرات تكفيري بود و قتل 
شيعيان را مباح مي دانست. او پيش از اينكه مرتكب قتل 
شود، در فضاي مجازي اقدام به توليد محتواهاي مسموم 
عليه تفكر ش��يعي كرده و با نام هاي مختلفي سعي در 

گسترش افكار تكفيري عليه شيعيان داشته است. 
  سالح كشيدن به قصد ترساندن

پس از دس��تگيري ضارب، ش��ش تن ني��ز در ارتباط با 
عمليات او دس��تگير ش��دند كه نام دو برادر وي نيز در 
اين ليس��ت ديده مي ش��ود. طي روزه��اي اخير، پس 
از پايان جريان محاكم��ه وي، عبداللطي��ف مرادي به 
جرم محاربه، محكوم به اعدام ش��د و نهايتاً در صبحگاه 

30خردادماه1401 به دار آويخته شد.  يكي از عناويني 
كه قضات طي س��اليان اخير به جرائ��م برخي از اوباش 
حمل كرده  اند و مجازات آن نيز اعدام بوده، جرم محاربه 
است. محاربه از جرائم حدي است كه ابتدائاً توسط شارع 
مقدس، مستوجب چند نوع مجازات شده كه يكي از آنها 

اعدام است. 
در آيه33 س��وره مائده به جرم محاربه و مجازات هايش 
اشاره و بيان شده كه »جزاي كساني كه با خدا و پيامبرش 
جنگ مي كنند و در زمين به فس��اد مي كوش��ند، فقط 
آن است كه كش��ته ش��وند يا بر دار گردند يا دست ها و 
پاهاي ش��ان يكي از چپ و يكي از راس��ت بريده شود يا 
از سرزمين خود تبعيد شوند. اينها رسوايي شان در اين 
جهان است و در آخرت نيز به عذابي بزرگ گرفتار آيند.« 
شأن نزول اين آيه به قبيله بي ضبه بر مي گردد كه با حالت 
بيماري و رنج نزد پيامبر)ص( مي رس��ند و به دس��تور 
ايشان تيمار مي شوند اما در فرصتي از غفلت مسلمانان 
استفاده مي كنند و با قتل و غارت آنجا را ترك مي كنند. 
پيامبر)ص( با دستور دس��تگيري آنان و با اشاره به نازل 
شدن اين آيه، موضوع محارب را مطرح مي كند كه عده 
مذكور در جواب ميهمان نوازي با كش��تن و غارت اموال 
به كساني مي مانند كه به جنگ با خدا رفته اند و جزاي 
آنان كشته شدن، به دار آويختن يا قطع خالف دست و 

پا يا تبعيد است. 
اما بررسي اينكه چرا محاربه در سال هاي اخير موضوع 
حكم برخي از قضات بوده و ايشان گرايش چنداني به اين 
عنوان داشته و سبب اعدام تعداد زيادي از مجرمان شده 

است، نيازمند بررسي فقهي و حقوقي است. 
امام خميني هم در فتوايي محارب را كسي مي داند كه 
كه سالح خود را بر كش��د يا از غالف بيرون  آورد يا آماده 
  كند براي ترساندن مردم و قصد افسادفي االرض نمايد، 
در خشكي باشد يا دريا، در شهر باشد يا خارج از آن، شب 

باشد يا روز. 
در تعريف فقهي شخص محارب از نظر امام خميني در 
تحريرالوسيله آمده اس��ت: »المحارب هو كل من جّرد 
سالحه او جهزه إلخافه الناس و اراده االفسادفي االرض.«  

اگر درصدد باش��يم تعريف عوام پسند اين جمله را بيان 
كنيم، چنين مي توان نوش��ت: »محارب كسي است كه 
دست به سالح مي برد يا س��الح نمايي مي كند و به اين 
سبب باعث ترس و وحشت مردم مي شود تا كار خالفي 

انجام دهد.« 
  جدايي محاربه از افسادفي االرض

پس از انقالب جرائم محاربه و افسادفي االرض در نظام 
قضايي مطرح شد. پس از آن محاربه و افسادفي االرض در 
قانون حدود و تعزيرات مصوب13۶1 به طور رسمي وارد 

نظام حقوقي ايران شد. 
دقيقاً يك دهه بعد، يعني در سال13۷1 زماني كه قانون 
مجازات اسالمي به تصويب رسيد، مواد1۸۸ تا 1۹۶ به 
جرم انگاري محاربه و افسادفي االرض اختصاص يافت، 
اما جالب تر آنك��ه در آخرين اصالح��ات قانون مجازات 
اسالمي مصوب13۹2، قانونگذار در اقدامي جديد جرم 
افس��ادفي االرض را از زيرمجموعه ج��رم محاربه خارج 
ك��رد.  از آن زمان به بعد جرم افس��ادفي االرض، جرمي 
مستقل تعريف ش��د. ماده 2۸۶ قانون مجازات اسالمي 
افس��ادفي االرض را چنين تعريف مي كن��د: هر كس به 
طور گس��ترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني 

افراد، جرائ��م عليه امني��ت داخلي يا خارجي كش��ور، 
نش��ر اكاذيب، اخالل در نظام اقتصادي كش��ور، احراق 
و تخريب، پخش مواد س��مي و ميكروبي و خطرناك يا 
داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود، به 
گونه اي كه موجب اخالل شديد در نظم عمومي كشور، 
ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد 
يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا 
در حد وسيع شود، مفسد فی االرض محسوب و به اعدام 

محكوم مي شود. 
  موضوع امنيت جامعه است

همچنين مقنن نيز به جرم انگاري محاربه در ماده 2۷۹ 
قانون مجازات اسالمي می پردازد و اينچنين بيان مي كند: 
»محاربه عبارت از كشيدن س��الح به قصد جان، مال يا 
ناموس مردم يا ارعاب آنهاس��ت، به نح��وي كه موجب 
ناامني در محيط شود. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به 
سوي يك يا چند ش��خص خاص سالح بكشد و عمل او 
جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم 
سالح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، 

محارب محسوب نمي شود.«
طب��ق تعاريف فوق، مي ت��وان اركان محارب��ه را چنين 

بيان كرد: 
1. موضوع محارب��ه، امنيت جامعه اس��ت، يعني رفتار 

محارب بايد سبب سلب امنيت محيط اجتماعي شود. 
 2. مرتكب محاربه، اعم است از شخص حقيقي و حقوقي. 

همچنين مسلمان بودن محارب، شرط نيست. 
 3. وس��يله در محاربه موضوعيت دارد كه همان سالح 

است. 
 در تعريف سالح نيز مي توان چنين گفت: ابزاري است كه 
بالطبع براي جنگيدن و حمله كردن استفاده مي شود، 

اعم از اينكه سالح سرد باشد يا گرم. 
 4. رفتار مرتكب، دست به سالح بردن يا سالح كشيدن 

است. 
 5. رفتار مرتكب، مستقيماً س��بب اخافه و ترس مردم 

مي شود و مخل امنيت جامعه مي شود. 
نكته اي كه در تعريف قانوني محاربه تصريح شده اين 

اس��ت كه محاربه جنبه عموم��ي دارد، يعني مي توان 
چنين برداشت كرد كه اگر ش��خصي در خانه ديگري 
كه محي��ط اجتماعي محس��وب نمي ش��ود، اقدام به 
س��الح نمايي و قتل كند، نمي توان عنوان محاربه را بر 

آن حمل كرد. 
  نقش »جنبه عمومي« در جرم محاربه

 محاربه زماني محقق مي شود كه رفتار دست به سالح 
بردن در يك خيابان پرتردد در برابر چشمان عوام الناس 
محقق و سبب وحشت مردم ش��ود، لذا گاهي اوقات در 
برخي پرونده ها كه شخصي در كوچه اي تاريك و بي تردد 
سبب قتل ديگري شده و به محاربه محكوم نشده است، 

به اين دليل است كه جنبه عمومي نداشته است. 
همچنين در قانون مج��ازات اس��المي، مقنن عناوين 
بس��يار زيادي را در حكم محاربه انگاشته است و چنين 
بيان مي دارد: در حكم محارب است، محارب محسوب 
مي شود، به مجازات محارب مي رس��د. تعميم محاربه 
هم البته جاي ايراد دارد چراك��ه محاربه در فقه و قانون 
تعريف مشخصي دارد و يك جرم حدي است و نمي توان 
آن را به جرائم تعزيري تعميم داد و مجازات يكس��ان را 

حمل كرد. 
در مواردي كه تعميم محاربه انجام شده، احتماالً ديدگاه 
مقنن چنين بوده است كه برخي از جرائم تعزيري اهميت 
بااليي دارند و چنان سبب سلب امنيت جامعه مي شوند، 
يعني مرتك��ب بايد به مجازات اعدام محكوم ش��ود، لذا 
براي اينكه جنبه قانوني به اين مجازات بدهد، آن را ذيل 
محاربه قرار داده است، البته كه چنين ديدگاهي از مقنن 
با ضوابط كيفري سازگار بايد باشد و ديوان عدالت هم آن 

را بررسي خواهد كرد. 
با توجه به تحليل اركان محاربه، اكنون مي توان بررسي 
اجمالي نسبت به جرم عبداللطيف مرادي در صحن حرم 
مطهر رضوي و مجازات مشخص شده براي اين شخص 
داشت. عبداللطيف مرادي به عنوان يك شخص حقيقي، 
اقدام به حمله مس��لحانه با سالح س��رد به سه شهروند 
مي كند.  به نوعي مي توان چنين برداشت كرد كه اقدام 
وي مشمول دست به سالح بردن يا همان سالح نمايي 
مي شود. او دست به سالح مي برد و با حمله كردن به سه 

روحاني اقدام به قتل آنها مي كند. 
مكان ارتكاب اين جرم، صح��ن حرم رضوي، يك مكان 
عموم��ي و پرتردد اس��ت و اين رفتار در برابر چش��مان 
عوام اتفاق مي افتد و قطعاً س��بب ترس و وحشت مردم 

می شود. 
  تصميم نهايی با قاضی است

در محاربه، ترس و وحش��ت مردم بايد نتيجه دست به 
سالح بردن باشد كه دقيقاً اين اتفاق محقق شده و جرم 
وي مخل امنيت محيط و جامعه اس��ت. از اين عبارات 
مي توان نتيجه گرفت كه رفت��ار ارتكابي، تمامي اركان 

جرم محاربه را داراست. 
 موضوع جرم، ويژگي هاي مرتكب جرم، وسيله ارتكاب 
جرم، قصد و هدف مرتكب، نوع رفتار مجرمانه، عمدي 
بودن رفتار وي، نتيجه و رابطه رفتار، همگي نمايانگر اين 
است كه عبداللطيف مرادي از نظر مقنن و شارع مرتكب 

جرم محاربه شده است. 
در رابطه با مجازات محاربه كه چهار نوع اس��ت و در آيه 
33سوره مائده ذكر شده است، بين فقها اختالف است و 
عنوان شده كه انتخاب نوع مجازات در محاربه، تخييري 
است. در ديدگاه فعلي قانونگذار نيز كه در ماده 2۸2 قيد 
شده اس��ت، مجازات محارب، چهار نوع لحاظ شده كه 
طبق ماده 2۸3 قانون مجازات اسالمي، قاضی  در انتخاب 

نوع مجازات، مخير است. 
ماده 2۸2 قان��ون مج��ازات اس��المي در اين خصوص 

مي گويد: »حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف( اعدام ب( صلب پ( قطع دس��ت راست و پاي چپ 

ت( نفي بلد
ماده 2۸3 قانون مجازات اسالمي هم در اين زمينه تأكيد 
كرده كه انتخاب هر ي��ك از امور چهارگان��ه مذكور در 

ماده 2۸2 به اختيار قاضي است. 
* حقوقدان

نخستين قانوني كه در خصوص اراضي ملي به تصويب 
رسيد، قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب سال 
1341 هيئت وزيران است. برابر ماده يك اين قانون »از 
تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني« عرصه و اعياني 
تمامی جنگل ها و مراتع و بيش��ه هاي طبيعي و اراضي 
جنگلي كش��ور جزو اموال عمومي محسوب می شود و 
متعلق به دولت است، ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن 
را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند. در دوران 
پهلوي با اين قانون سنگ بناي چندين دهه درگيري و 

مشكل بين دولت و مردم ايجاد شد. 
هر روز خب��ر درگيري ميان مأموران محيط زيس��ت و 
ش��كارچيان در اخبار ديده مي ش��ود كه ذهن انسان، 
ناخودآگاه به اين س��مت مي رود كه آيا راهكاري براي 
كاهش اين درگيري ها و پيشگيري كردن از اين دعاوي 

و جرائم هست يا خير؟ 
از آنجا كه مراتع و حيات وحش قبل از اينكه اختيار آنها 
در دست دولت قرار گيرد، بخش��ي از زندگي مردمان 
محلي بوده است و آنها حق بهره برداري و زندگي كردن 
داش��ته اند و به يك باره با قانونگذاري دولت از اين حق 
خود محروم ش��دند، در نتيجه مي��ان منافع دولت كه 
همان حفاظت و نگه��داري از اين مناب��ع و گونه هاي 
جانوري است و منافع جوامع محلي كه بهره برداري براي 

زندگي كردن است، تضاد پيش آمده است. 
اين تض��اد در منافع، مي��ان مردم و دولت هاي س��ابق 

به درگيري منجر ش��ده اس��ت و اين رون��د در صورت 
چاره انديشي نكردن همچنان ادامه خواهد داشت. پس 
در درجه نخست بايد اين تعارض منافع را به نحو درست 
برطرف كرد كه به  نظر مي رس��د به رس��ميت شناخته 

شدن حق مردم محلي است. 
به بيان ديگر، مديريت اين مناطق و مالكيت اين مناطق 
به جوامع محلي سپرده شود، چون كساني كه به منابع 
و مراتع طبيع��ي تجاوز مي كنند، هم��ان مردم محلي 
هس��تند كه براي نيازهاي طبيعي خود به اين مناطق 
ورود مي كنن��د، پس اگ��ر اين مناطق به تش��كل هاي 
مردم نهاد محلي واگذار ش��ود و آنها ب��ا آموزش ديدن 
و آش��نايي با مس��ائل مرتبط با محيط زيست و مراتع، 
مي توانند طبق قانون موظف ب��ه حفاظت و نگهداري 
اين مناطق شوند، در ضمن اگر حق بهره برداري اصولي 
طبق ضوابط به خود مردم محلي واگذار و از اين طريق 
هم حفاظت اين مناطق به مردم محل س��پرده ش��ود 
و البته با تغيير ديدگاه مي ش��ود ب��راي مردمان محلي 

شغل ايجاد كرد. 
در اين صورت مردم محلي مي توانند طبق ش��رايطي 
بهره برداري كنند. اين خود سبب مي شود مردم محلي 
از تجاوز ك��ردن غيراصولي به مرات��ع و منابع طبيعي 

خودداري كنند. 
در خص��وص حيات وح��ش و گونه هاي جان��وري نيز 
مي ت��وان مناط��ق حفاظت ش��ده را به س��ازمان هاي 

مردم نهاد محلي واگذار كرد تا از اي��ن طريق از قاچاق 
گونه هاي حيات وحش هم جلوگيري شود.  اكثر افرادي 
كه به مناطق حفاظت شده وارد مي شوند، مردم محلي 
هس��تند، البته افراد غريبه هم با راهنمايي و همراهي 
افراد محلي وارد شكارگاه مي شوند. با واگذر كردن اين 
مناطق ب��ه جوامع محلي، عماًل اين تض��اد ميان مردم 

محلي و منطقه شكارممنوع هم برداشته مي شود. 
 مردم محل��ي مديري��ت و مالكيت را متعل��ق به خود 

مي دانند و بيشتر درگيري ميان مأموران و شكارچيان 
هم به همين دليل اس��ت. تغيير در س��اختار از تدوين 
قانون تا اجرا گرفته تا تغيير نگاه و به رسميت شناختن 
مردم محلي در منابع و مراتع و مناطق حفاظت شده از 

درگيري هاي بي رويه در اين مناطق مي كاهد. 
 با واگذاري امور اين مناطق به مردم محلي و تغييرات در 
قوانين منابع طبيعي و محيط زيستي مي توان بسياري 
از زدوخوردهاي��ي را كه ميان مردم محل��ي و مأموران 

دولت در محيط زيست و مراتع طبيعي، اتفاق می افتد، 
جلوگيري كرد. 

قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب سال1341 
سنگ بناي بس��ياري از مش��كالت امروزي در مناطق 
حفاظت شده اس��ت. برابر ماده يك اين قانون، عرصه و 
اعياني تمام��ی جنگل ها و مراتع و بيش��ه هاي طبيعي 
و اراضي جنگلي كش��ور جزو اموال عمومي محسوب 
می شود و متعلق به دولت است. در دوران پهلوي با اين 
قانون س��نگ بناي چندين دهه درگيري و مشكل بين 

دولت و مردم ايجاد شد. 
گفتني است اراضي به دس��ته خصوصي، موقوفه اي و 
ملي تقسيم مي شوند. اراضي ملي به عرصه و اعياني كلي 
جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي 
كشور گفته مي شود كه اين اراضي متعلق به دولت است.  
تفاوت بين اراضي ملي با اراضي موات در اين است كه 
اراضي ملي قابليت استفاده يا عملي از سوي متصرف را 
دارد اما اراضي موات به هيچ عنوان قابليت اس��تفاده و 

بهره برداري از سوي اشخاص را ندارد. 
در مجموع مي توان گفت اراضي ملي به مراتع و جنگل ها 
و بيش��ه هاي طبيعي كه قابليت اس��تفاده دارند گفته 
مي ش��ود اما اراضي موات عموم��اً بيابان ها را ش��امل 
مي ش��ود. اراضي موات هم به دو دس��ته اراضي موات 
شهري و اراضي موات خارج از محدوده شهرها تقسيم 

مي شوند و قوانين مربوط به خود را دارند. 

»محاربه« هسته اصلي پرونده هاي مخل امنيت

تدوين قانون مراتع به سود مردم محلي

پس از انق�الب جرائم محاربه و افس�اد 
ف�ی االرض در نظ�ام قضاي�ی مط�رح 
ش�د. اين دو عنوان در قان�ون حدود و 
تعزيرات مصوب 1۳۶1 به طور رس�می 
وارد نظام حقوقی ايران شد. جالب  اينکه 
در آخرين اصالح�ات قان�ون مجازات 
اس�المی مصوب 1۳۹۲، قانونگ�ذار در 
اقدامی جديد، جرم افساد فی االرض را 
از زير مجموعه جرم محاربه خارج كرد

سجاد رضايي
  يادداشت

محمدپارسا بامري*
  گزارش


