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چکیده
اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمدانگاریِ ساختار یا سیاست حاکم و با انگیزه اصالحطلبی و بدون
خشونتورزی نمود می یابد ،مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی
است .در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناختهاند ،اصوالً در مورد فعّالیّتهای سیاسی،
جرم انگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرمانگاری صورت پذیرفته است،
پاسخگذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخگذاریها ،بویژه در برابر جرایم امنیّتی ،متعادل و در عین حال
متمایز است .در ایران ،پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم
این ،از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن ،ناقضِ «اصل شفّافیت»
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سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ،سرانجام در سال  191۱قانون جرم سیاسی به تصویب رسید .با وجود
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بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر ،کلیشه
ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراضآمیز شهروندان بهتَبَع حسّاسیت باالی
قانونگذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراضآمیز یا انتقادی به حاکمیت ،و نیز مقدّمداشتن
فرض تقصیر و سوءنیت ،بهجای فرض برائت و اصل حُسننیت از سوی دادرسان ،به یک مانع جدّی در
مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهامهای سیاسی بدل شده است .پژوهه حاضر ،به روش توصیفی ـ تحلیلی و با
بهرهگیری از منابع کتابخانهای ،به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالشهای
آن میپردازد.
واژگان کلیدی :جرم سیاسی ،سیاست جنایی تقنینی ،دادرسی افتراقی ،جرمانگاری ،پاسخگذاری کیفری.

 .1مقدّمه
امروزه ،چراییِ شناسایی جرم سیاسی ،به این نکته بازمیگردد که در مقام سرزنش رفتار ضدّ
اجتماعی ،میتوان و باید میان گونه های مختلف انگیزه تفاوت نهاد .در واقع ،توجّه به نوع انگیزه
مرتکب در مقام واکنش به جرم ،مقتضای اصل عدالت است .در یک چشمانداز کلّی ،اصل نقد
حاکمیّت سیاسی ،مطلوب و مقدّس است؛ زیرا به کارآمدی و سالمت نهاد حکومت و پیشگیری از
استبداد کمک میکند .جابجایی در قدرت بهطور کلّی برای جامعه مبارک است و فعّال سیاسی بنا
به فرض در این راستا اقدام میکند (نوبهار ،1919 ،صص .)191-141بر این اساس ،مجرم سیاسی
که با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه درصدد اصالح غلطهایی است که به تصوّر او در دیکته
حاکمان وقت قرار دارد و از منشأ روشنفکرانه و آرمانی ،خود را در معرض تضییقات احتمالی
رژیم ارفاقی در مقایسه با مجرمان عادی است .از دیگر سو ،از دیرباز تاکنون تعریف قانونیِ جرم
سیاسی از مسائل مهمّ فراروی بسیاری از نظامهای حقوقی بوده است؛ چنانکه قوانین موضوعه
اکثر کشورهای جهان و از جمله عموم کش ورهای تابع سنّت حقوقی مدوّن (رومی ـ ژرمنی) به
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قرار میدهد (فرهودینیا ،1900 ،ص04؛ محمّدی جورکویه ،1901 ،صص ،)08-11مستحقّ إعمال
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دالیل گوناگون ،جرم سیاسی را مبهم رها کردهاند و بهرغم پذیرش و شناسایی این عنوان ،تمایلی
به ارائه تعریف دقیق و بیان مصادیق جرم از خود نشان ندادهاند (رحمانی ،191۱ ،ص  .)199اغلب
کشورهای جهان ،صرفاً اصل تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی را به رسمیّت شناختهاند و امتیازها
و ارفاقها را در مراحل تعقیب ،دادرسی ،تعیین مجازات ،تح ّمل مجازات ،آثار ناشی از محکومیّت،
و نظایر آن در مقرّرات کیفری خود پیشبینی کردهاند ،بدون آنکه ماهیّت یا حتّی ویژگیها و
مصادیق جرم و مجرم سیاسی را معیّن کرده باشند .سنّت تقنینی «پرهیز یا فرار از تعریف جرم
سیاسی» ،غیرقابلانکار است و اغلب کشورها ،از جمله جوامع موسوم به توسعهیافته و پیشرفته،
که نظام سیاسیِ لیبرال دموکرات دارند و بهلحاظ مبانی تئوریک ،مدّعی مدارای سیاسی و رعایت
حقوق جبهه مخالفاند ،در عمل از تعریف جرم سیاسی طفره میروند و در مواجهه با جرایم ماهیت ًا
سیاسی ،پاسخهای کیفری شدیدی را اِعمال میکنند .البته ،تأثیر گستردگی دامنه ،ابهام و پیچیدگی
پدیدههای سیاسی و بهتبع ،تعریفناپذیری جرم سیاسی را نباید فراموش کرد (همان ،ص.)191
عدم تفکیک و تمایز جرم سیاسی از جرم عادی در نظام حقوقی انگلو ـ ساکسون ،و عدم ارائه
تعریف از جرم سیاسی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی ،حقیقتی مشهود است .آن دسته از نظامهای
حقوقی که عالوه بر شناسایی جرم سیاسی به تعریف این مفهوم و احصای عناوین مجرمانه
سیاسی در قوانین موضوعه خود مبادرت ورزیدهاند ،بسیار اندکاند .کشورهایی همچون ایتالیا،
آلمان ،لیبی ،لبنان ،عراق و سوریه ـ تحت لوای نظام اقتدارگرای خود ـ از معدود نظامهایی هستند
که جرم سیاسی را بهتصریح ،تعریف کرده و در قوانین کیفری خود جای دادهاند (پیوندی،1900 ،
صص .)02-09
بزرگترین انقالب قرن و متّکی به ارزشیترین اهداف سیاسی و اجتماعی بوده و در سایه
حیاتبخش ترین مکتب الهی شکل گرفته است ،قاعدتاً نباید هیچ پرهیزی از تعریف جرم سیاسی و
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در این میان ،جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نظامی که ساختار سیاسی آن مبتنی بر
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ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی در جهت رسیدگی به آن داشته باشد (بینام ،1908 ،ص .)2
با آنکه اصل  160قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قریب به چهار دهه پیش ،قانونگذار عادی
را مکلّف به ارائه تعریف قانونی جرم سیاسی نموده است ،لیکن پس از سالها مناقشه و بحث بر
سر طرحها و لوایح متعدّد ،قانون جرم سیاسی در سال  191۱به تصویب رسید.
کاستیهای قانون یاد شده به حدّی است که نه تنها به گفته برخی ،بیتعریفیِ جرم سیاسی بهتر
از تعریفی است که قانونگذار ارائه نموده است (شاملو ،191۱ ،ص  ،)۱بلکه بهزعم نگارندگان،
مضاف بر تعریف مبهم و چالش برانگیز ،مصادیق حصری جرم سیاسی در این قانون در کنار
استثنائات پیشبینی شده ،تخصیص اکثر بوده و تعریف مذکور و اساساً جرم سیاسی را از درون
تهی می کند؛ ضمن آنکه ،شایسته بود تدوین قانون جرم سیاسی با هماندیشی و توجّه به خواست
احزاب و جریانهای سیاسی تدوین میشد .این مسأله ،الزمه دموکراسی و نیز جلوهای از
سیاستهای مردم ساالرانه و تکثّرگرایی سیاسی است؛ چرا که در بستر مشارکت همگانی و
کثرتگرایی ،طبعاً اندیشههای سامانیافته و گروههای متشکّل ،متساویاً وارد صحنه میشوند و به
این ترتیب ،صاحبان و پیروان اندیشهها در فضای واحد ،آزادانه فعّالیت می کنند .تکلیف دولت در
این زمینه ،اوّالً احترام به جلوههای متعدّد فکری و حزبی و ثانیاً ،تضمین آزادی آنهاست؛ زیرا
«کثرتگرایی سیاسی ،اوّلین شرط دموکراسی است» (هاشمی ،1911 ،صص  .)21۱-216بهطور
کلّی در سیاست مردمساالرانه ،کثرتگرایی یک اصل راهنماست که به همزیستی مسالمتآمیز
گروهها و جریانهای سیاسی با عالیق و عقاید مختلف میانجامد و منفعت عمومی را در پی خواهد
داشت (گنجی و رضایی ،1919 ،ص .)۱2
ایران وارد شد .قانون مزبور بدون تعریف جرم سیاسی و ارائه ضابطه و سنجه تمییز آن از جرایم
عمومی ،احکامی را در راستای إعمال رژیم ارفاقی و افتراقی برای مجرمان سیاسی پیشبینی نمود.
پس از آن نیز مقرّرات قانونی پراکندهای از جمله تبصره  ۱ماده  0قانون محاکمه وزرا (،)1918
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به هر رو ،جرم سیاسی در سال  1914و با «قانون مجازات عمومی» ،به سپهر حقوق کیفری
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قانون وادار کردن مجرمان به کار ( ،)1914اصل  81متمّم قانون اساسی مشروطه ( )1924و قانون
استرداد مجرمین ( ،)1991مواردی از دادرسیِ افتراقیِ حاکم بر جرایم سیاسی را بهصورت جزئی
مقرّر نمودند .بعد از انقالب اسالمی نیز ماده واحده الیحه قانونی رفع آثار محکومیّتهای سیاسی
( ،)19۱0در زمینه الغای محکومیّت فعّاالن سیاسی پیش از انقالب که بهعنوان مجرمان امنیّت ی
محاکمه شده بودند ،به تصویب رسید.
پس از الزام قانونگذار در اصل  160قانون اساسی در به رسمیّت شناختن جرایم سیاسی و
تفکیک آن از جرایم عمومی ،قانونگذار عادی در قانون مربوط به مجازات اسالمی مصوّب
 ، 1961/18/21قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوّب  1962/1۱/10و قانون مجازات اسالمی
مصوّب  1981/1۱/10و کتاب تعزیرات مصوّب سال  198۱و همچنین قانون مجازات اسالمی
مصوّب سال  ،1912نسبت به جرایم سیاسی سکوت قابل مالحظهای داشته و بدون تفکیک جرایم
سیاسی از جرایم عمومی ،بسیاری از مصادیق جرایم سیاسی را در قالب جرایم حدّی یا امنیّتی
عنوان نموده است.
گرچه طیِ سالهای اخیر ،طرحها و لوایح متعدّدی در خصوص جرم سیاسی به مجلس شورای
اسالمی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است ،1امّا به دالیل مختلف از جمله حسّاسیت

 .1از میان لوایح پیشنهادی در این زمینه ،به این لوایح میتوان اشاره کرد« :الیحه قانونی تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به

ماده که در  1981/16/29به تصویب هیأت وزیران وقت رسید« ،طرح جرم سیاسی» مشتمل بر  29ماده که در  1901/19/10به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ،لیکن با  10ایراد شورای نگهبان مواجه شد و همچنین ماده  4الیحه قانون مجازات اسالمی
در سال .1908
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آن در محاکم دادگستری» پیشنهادی از سوی کمیسیون حقوق بشر اسالمی مشتمل بر  21ماده در سال « ،1988الیحه قانونی
جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن» پیشنهاد شده از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ،مشتمل بر 21
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موضوع و سیاستزدگی عملکردها ،1تا سال ( 191۱سال تصویب قانون جرم سیاسی) هیچیک به
دستاوردی در قالب متن مصوّب قانونی ختم نشد.
پیشفرض کلّی و همیشگی قانونگذار در ضدّ امنیّت قلمداد کردن جنبشها و حرکتهای
اعتراضی و اصالحی ،بهرغم انگیزه اصالحطلبانه مرتکبان ـ بدون مزدوری یا خشونتطلبی ـ چندین
دهه پس از وعده قانون اساسی در اصل  160مبنی بر ضرورت تعریف و تعیین تکلیف جرم سیاسی
از حیث شیوه دادرسی در قالب قوانین عادی ،از موانع اساسی پیشروی تقنین بوده است.
پس از تصویب قانون جرم سیاسی در سال  191۱نیز عدم شفّافیت قانونی در تعریف و تعیین
مصادیق جرم سیاسی ،کار مقامهای قضایی را در زمینه رسیدگی به اتّهامهای سیاسی دشوار
ی ضرورت تمایز مجرمان سیاسی از سایر مجرمان پِی نبرده
کرده است .گویی قانونگذار به چرای ِ
است و النّهایه ،تالش وی این بوده که در راستای فرو کاستن از بار هجمه کشورهای غربی و
تهدیدات حقوق بشری به اعتبار نبودِ قانون مستقل در زمینه رسیدگی به اتّهامهای سیاسی ،قانونی
را تدوین کند.
انتظار روشنفکران و جامعه حقوقی کشور در سالهای گذشته و از زمان وعده مصرّح در
میثاق ملّی کشور ،تنصیص قانونی جامع ،تفسیرناپذیر ،شفّاف و صریح بوده است؛ این در حالی
است که اقدام نهایی قانونگذار در به دست دادن قانون جرم سیاسی ،اقدامی شتابزده و
غیرکارشناسانه است و بهواسطه آن نمیتوان آرزوی تحقّق یک سیاست جنایی تقنینیِ کارا را
برآورده شده دانست.
با این تفاسیر در این پژوهه تالش میشود ضمن تدقیق در قانون نهایی جرم سیاسی بهعنوان

 .1شرح علل مذکور در این مجال نمیگنجد .برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به( :واعظ فخری.)1900 ،
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پیشین ،به شناسایی چالشهای پیشروی آن از نقطه نظر حقوقی و تبیین پیامدها و آثار آن اقدام
شود.

 .2تبیین مفهومی جرم سیاسی ،ضابطه و گستره موضوعی
تعریف جرم سیاسی و بیان این مطلب که این عنوان شامل کدام دسته از رفتارها میشود ،مسألهای
است که از ابتدای طرح ،با تردید و اختالف روبهرو بوده و حقوقدانان را نیز گرفتار تشتّت آرا
کرده است؛ تا جایی که صاحبنظرانی همچون «اُپنهام» تعریف این دسته از جرایم را بهواقع ناممکن
میدانند (واعظ فخری ،1900 ،ص  .)1۱برخی جرم سیاسی را «جرم ناشی از فکر سیاسی یا جرم
یک مؤسّسه یا دستگاه سیاسی» دانسته و تعریف به دور کردهاند (جعفری لنگرودی ،1901،ص
 .)112برخی نیز در تعریف جرم سیاسی آوردهاند که «جرم سیاسی ،یک جرم داخلی است که
قانونگذار ملّی آن را مورد حکم قرار میدهد؛ ضمن آنکه انگیزه ارتکاب جرم ،سیاسی است 1و
تغییر نظام حاکم یا نظام سیاسی موجود در یک جامعه معیّن را دنبال میکند .جرم سیاسی ،ناظر
بر پایمال ساختن خشونتآمیز ارزشها و اخالق حاکم در جامعه نیست» (الصدیقی ،110۱ ،ص
 .)20طبق یک تعریف« ،جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطالق میشود که هدف آن واژگون کردن
نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیّت کشور باشد» (صانعی ،1980 ،ص )901؛ حال
آنکه بسیارند جرایم سیاسی که ضمن پذیرش اساس نظام ،با هدف ایجاد اصالحات مثبت در
ساختار سیاسی حاکمیّت و دولت انجام میشوند؛ بدون آنکه قصد براندازی نظام و یا بر هم زدن

 )21محلّ توجّه است .برابر ماده یاد شده ،برخی جرایم بهرغم وجود انگیزه سیاسی ،عادی تلقّی میشوند؛ از آن جمله جرایمی که
با انگیزه خودخواهانه و پَست واقع میشوند ،جرایم مخلّ امنیّت خارجی ،قتل عمد و شروع به قتل عمد ،تعدّی به جان رئیس دولت و
جرایم تروریستی.
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 .1تصریح بر انگیزه سیاسی به مثابه وجه مایز جرم سیاسی از جرم عادی ،در قوانین کیفری برخی کشورها از جمله عراق (ماده

مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،1شماره  ،1بهار 1011

امنیّت ملّی را داشته باشند .در فرهنگ حقوقی «بْلَک» آمده است ...« :جرایم سیاسی ،دستهای از
جرایماند که از معاهدههای استرداد ،مستثنی شدهاند .اصطالح جرم سیاسی ناظر بر جرایمی است
که از بخشی از رویدادها و آشوبهای سیاسی متمایزند؛ ضمن آنکه ممکن است اینگونه مورد
استنباط واقع شوند که جرایمی هستند که متضمّن هجمه علیه نظم سیاسی 1یا بخشی از امور در
کشور محلّ وقوع میباشند ،یا حتّی به قصد تحصیل هرگونه هدف سیاسی انجام میشوند»
) .(Black, 1991, p. 604در حقیقت ،جرم سیاسی ،جرمی است داخلی که قانونگذار یک کشور در
مورد آن اقدام به پاسخ گذاری کیفری کرده است .انگیزه ارتکاب جرم ،سیاسی است و تغییر نظام
سلطه یا نظام سیاسی حاکم در جامعه معیّنی را نشانه میگیرد .از این حیث ،جرم سیاسی از جرم
عادی متمایز میشود؛ زیرا درگیر نابودسازیِ آشکار ارزشها و اخالق غالب در جامعه نمیشود.
جرم سیاسی ،مشمول رژیم ارفاقیِ ویژهای است که عبارت است از تعیین ،تضمین و اِعمال
مجموعهای از امتیازهای خاص در حقّ متّهمان ،محکومان و زندانیان سیاسی در طول فرایند
دادرسی کیفری با هدف صیانت از معارضان سیاسی در برابر تعدّی و سرکوب حکومتها.
اینکه دیده میشود قوانین برخی از کشورها یا برخی تعاریف ارائه شده توسّط اندیشمندان،
قتل و سایر جنایات علیه تمامیّت جسمانی اعضای هیأت حاکمه را جرم سیاسی دانسته و بسیاری
نیز از دایره شمول مصادیق این اصطالح بیرون دانسته اند ،یا اینکه برخی جاسوسی یا خیانت به
کشور را جرم سیاسی میدانند و برخی دیگر این جرایم را در زمره جرایم علیه امنیّت کشور قلمداد
میکنند ،نشانگر آن است که این اصطالح بسیار منعطف بوده و خود بهتنهایی بر اساس حقیقت
لغویّه نمیتواند مصادیق خود را تحدید نماید (محبّی ،1901 ،صص .)11-21در واقع ،جرم سیاسی
که از واقعیّتی در ذهن ،زبان یا عالم خارج خبر میدهد ،بلکه «تعریفی لفظی» است که در آن شخصی
1. Political Order
 .2این سخن ،نافی تأثیرپذیری امور اعتباری از حقایق عینی و خارجی نیست.
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به هیچ واقعیّت خارجی یا مصداق متّفقعلیهی اشاره ندارد 2.نوع تعریف در اینجا نه «تعریف حقیقی»
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ـ که در اینجا قانونگذار است ـ قصد دارد به تعیین حدود مدلول لفظ مورد نظر خود بپردازد (همان،
ص .)21واقعیّت این است که بنا به اینکه چه تعریفی از سیاست ا ّتخاذ شود ،تعریف جرم سیاسی
و قلمرو آن نیز به همان نسبت ،قبض یا بسط خواهد یافت (زارعی ،1912 ،ص .)181بر این پایه ،به
نظر می رسد با توجّه به اینکه محوریّت بحث در این پژوهه ،نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی
ایران در قبال قانون جرم سیاسی است ،به جای طرح این پرسش بیفرجام که «اساساً جرم سیاسی
چیست؟» ،باید رویکرد قانونگذار جمهوری اسالمی ایران در خصوص اینکه «کدام جرایم ،موضوعِ
رژیمِ ارفاقیِ جرایم سیاسی قرار میگیرند؟» و در واقع تعریف و ضابطه برگزیده در قانون جرم
سیاسی مصوّب سال  191۱چیست ،مورد مداقّه واقع شود .ماده  1قانون جرم سیاسی ،در تعریف
جرم سیاسی مقرّر میدارد« :هر یک از جرایم مصرّح در ماده  2این قانون چنانچه با انگیزه اصالح
امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد،
بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب میشود».

1

بهطور کلّی انگیزه اصالح امور کشور ،ناظر بر حُسننیت 2مرتکب در جهتدهی رفتار است .حُسن
نیت  9که مقوله ای نامحسوس و انتزاعی است ،بدون معنای اصطالحی یا تعریف قانونی ،شامل
اعتقاد درست و مشروع ،ادّعای محمول بر صحّت و فقد طرح فریب یا دنبال نمودن یک امتیاز
نامشروع است .البته این مفهوم ،مربوط به عالم ذهن و کیفیّتی معرفتالنّفسی است و بهطور قطعی

 . 1تعریف یاد شده ،پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی است که بهعنوان تعریف جایگزین در طرح اوّلیه
نمایندگان ،ارائه و بدون تغییر تصویب شده است .ر .ک« .گزارش شماره  / 8۱1ک /.ق /.کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس
2. Prima facie
 . 9حُسن در زبان عربی ،ضدّ قُبح و نقیض آن است .احسان ضدّ إسائه است و حَسَنه ،ضدّ سیّئه است .حُسن در لغت به معنای

زیبایی است .نیت ـ از ریشهی نَوی ینوي ـ در لغت به معنای قصد و عزم بر انجام کاری است و ناظر بر جهتدهیِ نفس به انجام
رفتار است .در این زمینه بنگرید به( :إبن منظور1160 ،م ،.ص 114و نیز الطُریحی ،دونَ تاریخ ،ص.)429
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قابل تبیین و تعریف نیست .در رویّه قضایی ،حُسننیت مبیّن حالت ذهنی داللتکننده بر آرمان
صحیح نسبت به وظیفه یا تعهّد در یک شخص است.

1

به هر رو ،ماده یاد شده که محور تبیین مفهوم و محتوای جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران
تلقّی میشود ،از منظر ضابطه مختار توسّط قانونگذار در نحوه شناسایی و احراز جرم سیاسی
قابل بررسی و البته تأمّل است که در ذیل به این مهم پرداخته میشود.

 .1-2ضابطه شناسایی
ا صوالً شناسایی و تمییز جرایم سیاسی از عمومی آسان نیست و همواره اندیشمندان حقوق و
رویّه قضایی تالش کردهاند برای تشخیص جرایم سیاسی ،سنجه و ضابطهای را دنبال کنند
(استفانی و همکاران ،1909 ،ص .)201در این خصوص« ،ضابطه عینی» که مطابق آن عمده توجّه
و عنایت به اهداف عینی و مواضعی معطوف است که در اثر ارتکاب جرم متحمّل زیان یا نابودی
میشود ،و نیز «ضابطه ذهنی» که بر انگیزه و غرض نهایی مجرم از ارتکاب جرم و اهدافی مبتنی
است که وی از انجام عمل مجرمانه و خالف قانون خود مدّنظر دارد ،و «ضابطه تلفیقی» نیز که
جامع ضوابط پیشگفته است ،در تعیین جرم سیاسی و بهمنظور تشخیص مصادیق آن از جرایم
عادی از مقبولیّت بیشتری برخوردار است (ر .ک .زراعت.)1988 ،
ماده  1قانون جرم سیاسی در تبیین ضابطه تشخیص این بزه ،انگیزه سیاسی مرتکب ـ که در
عبارت «انگیزه اصالح امور کشور» تصریح یافته ـ و نیز موضوع جرم ـ با قید «...مدیریت و
نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور» ـ را محور قرار داده است .لذا به نظر

 .1برای مطالعه تفصیلی بحث در زمینه اصل حُسننیت و تأثیر آن بر مجازات ر .ک( .الزبیدی2111 ،م.).
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میرسد در این قانون ،جهت شناسایی جرایم سیاسی« ،ضابطه تلفیقی» در کنار تعیین مصادیق و
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استثنائات اتّخاذ شده است .ضابطه تلفیقی که عبارت است از ترکیب دو ضابطه «ذهنی» که ناظر بر
انگیزه سیاسی است و نیز ضابطه «عینی» که به هدف قرار دادن تشکیالت و عناصر حاکمیّتی
عنایت دارد ،با ایرادهایی روبهرو است؛ از جمله آنکه ،دایره جرایم سیاسی را به حدّی مضیّق
میسازد که عمالً فلسفه إعمال رژیم ارفاقی و برقراری امتیازهای ویژه برای مجرمان سیاسی را
نقض و منتفی مینماید .در هر حال ،بهرغم این که ایراد مزبور تا حدّ زیادی صحیح و واقعی است،
به نظر میرسد مصلحت خارج نمودن تعداد بیشماری مجرمان عادیِ سیاسینما که برای فرار از
آثار و تبعات سوء رفتارشان ،خود را مبارزانی سیاسی ،آرمانگرا و آزادیخواه قلمداد مینمایند،
بهمراتب بیشتر و مهمتر از معایب و مفاسد ناشی از وارد شدن تعداد نسبتاً کمی از مجرمان
سیاسی در ردیف مجرمان عادی و محرومیّت ایشان از مزایای مقرّر رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی
است (زینلی ،1980 ،صص .)4۱-46

 .2-2گستره موضوعی و محوریّت اصل نظام و حقوق شهروندی
قید احترازیِ مذکور ذیل ماده  1قانون جرم سیاسی ،مبنی بر عدم مقابله مرتکب با اصل نظام
جمهوری اسالمی ایران و همچنین چالش پذیرش یا عدم پذیرش جرایم علیه حقوق شهروندی
بهعنوان قِسمی شناختهشده از جرایم سیاسی ،مطلبی است که گستره موضوعی و دامنه مفهومی
جرم سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد و مستلزم مداقّه و بررسی بیشتری است که در ادامه به
آن پرداخته میشود.
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 .1-2-2اصل نظام :چالش ناشی از کلیّت و عدم شفّافیتِ مفهومی
از منظر قانون جرم سیاسی ،چنانچه جرایم مندرج در ماده  2آن ،با رعایت ضوابطِ هرچند مبه ِم
مذکور در ماده  1ارتکاب یابد ،لیکن مرتکب «قصد ضربه زدن به اصل نظام» 1را داشته باشد ،از
شمول تعریف جرم سیاسی و اِعمال رژیم ارفاقی آن خارج خواهد بود .این تفکّر از آنجا ناشی
میشود که برخی ،جرایم سیاسی را به جرایم «درون سیستمی» و «برون سیستمی» تقسیم
نمودهاند .منظور ایشان از جرایم سیاسیِ درون سیستمی« ،جرایمی است که در آنها مرتکب بدون
آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوبهای اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد ،به نقد
عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرایم
عمومی میگردد» و در مقابل جرایم سیاسیِ برون سیستمی «جرایمی هستند که در آنها مرتکب با
انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربهزدن به ارکان اصلی نظام سیاسیِ حاکم ،هر یک از
جرایم عمومی را مرتکب میشود» (محبّی ،1901 ،ص .)26
تفکیک میان جرایم سیاسی درون و برون سیستمی ،در طرحها و لوایح پیشین مرتبط با جرم
سیاسی ،از جمله متن پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسالمی ،الیحه قانونی وزارت دادگستری و
همچنین طرح جرم سیاسی نمایندگان مجلس در سال  ،1901سابقه نداشته و حتّی ماده  4الیحه
قانون مجازات اسالمی در سال  1908نیز صراحتاً برخی از جرایمی را که اساساً به قصد مخالفت
با نظام جمهوری اسالمی ایران ارتکاب مییابند ،جرم سیاسی دانسته بود 2.این تفکیک برای

شامل «جمهوریّت»« ،مذهب»« ،اسالمیّت» و «والیت فقیه» باشد.
« .2هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد و متضمّن خشونت نباشد جرم
سیاسی محسوب [میشود].»...
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نخستینبار در مقدّمه توجیهی طرح پیشنویس قانون در سال  1912ظهور نمود 1که مطابق آن،
التزام یا عدم التزام به بنیانهای نظام سیاسی ،مبنای تفکیک جرایم سیاسی درون و برون سیستمی
قرار میگیرد.
ی
با وجود این ،نگارندگان مخالف «رویکرد سیاسی به جرم سیاسی» هستند .اساساً قید احتراز ِ
ماده  1قانون در تعریف جرم سیاسی ،مبنی بر اینکه مرتکب «قصد ضربهزدن به اصل نظام» را
نداشته باشد ،زمینه تفسیرپذیری و طرح دیدگاههای جانبدارانه را فراهم میسازد؛ زیرا مقام قضایی
بهسادگی میتواند طرح هر مطلب یا ارتکاب هر رفتاری را ،بهگونهای در تقابل با اصل نظام تلقّی و
تفسیر نماید .بهتر بود قانونگذار بدون خارج نمودن جرایم سیاسی که اساس نظام را زیر سؤال
میبرند ،رویکردی عامتر (و البته غیرسیاسی) ،در این خصوص پیش میگرفت و جرایم ارتکابی
علیه «نهادها و مدیریت سیاسی و یا سیاستهای داخلی و خارجی کشور» ،بدون منفعتطلبی
شخصی و با «آرمانهای انساندوستانه ،ظلمستیزانه و با هدف بهبود و اصالح جامعه» را جرایم
سیاسی تلقّی می نمود؛ بویژه اینکه قانون جرم سیاسی ،اساساً حکم مستقیمی در تعیین مجازات،
معافیّت و یا حتّ ی تخفیف مجازات ندارد و سیاسی قلمداد شدن یک اتهام ،صرفاً به امتیازهایی در
راستای تضمین دادرسی شفّاف و عادالنه میانجامد .بعید به نظر میرسد اِعمال چنین رژیمی بر
روند رسیدگی به جرایمی که حتّی با قصد ضربه زدن به نظام صورت گرفته باشد ،امری خالف
مصالح حکومت دینی و یا در تعارض با احکام اسالمی بویژه در خصوص جرایم مشابهی همچون
محاربه و بغی باشد .چنانچه جرایم سیاسی به قصد مقابله با نظام هم انجام شود و مصداقی از
«جرایم در حکم محاربه» قلمداد شود ،مشکلی از حیث مجازات حدّی پیشبینی شده در این جرایم

سیاسی در سال  1912مشارکت داشته است ،ابداع شده بود که عیناً در مقدّمه توجیهی این طرح مبنا قرار گرفته است (ر .ک .محبّی،
.)1901
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به وجود نخواهد آمد؛ چرا که سیاسی قلمداد شدن یک جرم ،مطابق آنچه در حال حاضر در نظام
عدالت کیفری ایران پیش بینی شده است ،صرفاً به تشریفاتی جهت شفّافیت و نظارت عمومی بر
فرایند رسیدگی و ایجاد زمینه داوری افکار عمومی نسبت به روند برگزاری دادگاه به انضمام
امتیازهایی در زندان محدود میشود .لذا شایسته بود قانونگذار جمهوری اسالمی ایران ،دامنه
جرایم سیاسی را با قید پذیرش اصل نظام ،تا این حد مضیّق نمینمود تا این جرایم نیز در صورت
ارتکاب با انگیزه سیاسی ،ح ّدا قل با نظارت وجدان عمومی ـ از طریق برگزاری علنی جلسات
دادرسی و حضور هیأت منصفه ـ مورد رسیدگی قرار گیرند.
 .2-2-2حقوق شهروندی :چالش ناشی از شناسایی و دامنه مفهومی
بر مبنای «اصل کرامت ذاتی انسان» ،به رسمیّت شناختن «حقوق شهروندی» که زمینه برابری و
احترام افراد را فراهم میآورد و هرگونه بیعدالتی و نابرابری را نفی میکند ،ضروری است (مستی
و فالحتی ،1901 ،ص  .)64با گسترش اندیشههای آزادیگرایانه ،بسط گفتمان حقوق بشر و فزونی
گرفتن دولتهای آزادیگرا و نیز با خارج نمودن جرایم با خشونت نامتعارف از زمره جرایم
سیاسی ،در بسیاری از نظامهای حقوقی ،1در کنار «جرایم سیاسی علیه حکومت»« ،جرایم سیاسی
حکومت» نیز به عنوان جرایم سیاسی دولت و کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان با
وصف سیاسی ،به رسمیّت شناخته شده است (توسّلی و قاسمی ،1916 ،ص  .)89ایجاد محدودیّت
در مشارکت سیاسی ،عدم شناسایی حقّ اشخاص در انتخاب نمایندگان دولت ،جلوگیری از
فعّالیتهای سیاسی مخالفان سازمان ها ،توقیف خودسرانه ،إعمال تبعیض بر اساس نژاد ،جنس،

قانون مجازات لبنان؛ بنگرید به( :پیوندی ،1900 ،صص .)81-01
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قومیّت و دالیل مذهبی و ادامه نژادگرایی و جنسیّتگرایی نهادینه شده ،از مصادیق مهم جرایم
سیاسی علیه حقوق شهروندی محسوب میشود.
پرسش مهم این است که گستره موضوعی جرایم سیاسی علیه حقوق شهروندان و آزادیهای
قانونی آنان تا چه حد است؟ اینکه اساس ًا کدام حوزه از حقوق شهروندی ـ سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره ـ باید موضوع جرم سیاسی قلمداد شود ،محلّ تأمّل است؛ اما آنچه مقبول و موجّهتر
به نظر میرسد ،محدود نمودن قلمرو آن به «حقوق اساسی شهروندان» است .الیحه قانونی «تعریف
جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری» پیشنهاد شده از سوی کمیسیون حقوق
بشر اسالمی ،ذیل تعریف جرم سیاسی 1و نیز با پیشبینی برخی مصادیق از جمله «سلب آزادی
شخصی افراد ملّت بر خالف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرّر در قانون اساسی» (بند
 ۱مادّه  ،)2اوّ الً جرایم سیاسی علیه حقوق شهروندی را به رسمیّت شناخته و ثانیاً آن را شامل
جرایم ارتکابی علیه «حقوق سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان» نیز
دانسته بود .در طرح جرم سیاسی نمایندگان در سال  ،1901از جمله در بند  9ماده  2با عباراتی
مشابه الیحه پیشگفته ،و همچنین طرح پیشنهادی قانون جرم سیاسی در سال  ،1912سیاسی تلقّی
شدن جرایم علیه حقوق شهروندی ـ با اجتماع سایر شرایط ـ در حیطه محدودتری ،ممکن و میسّر
بود 2.با وجود این ،قانون نهایی جرم سیاسی در مواجههای مصلحتگرایانه و برای اجتناب از

 .1ماده  1این الیحه مقرّر میدارد « :فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است ،هرگاه با انگیزه سیاسی علیه
فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی آنان ارتکاب یابد ،جرم سیاسی به شمار میآید؛ مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن ،نفع
شخصی نباشد».
 .2برای مثال در بند  4ماده  2این طرح « ،جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون
مجازات اسالمی» از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده بود.
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موضع مناقشه و نیز جلوگیری از ایراد احتمالی شورای نگهبان ،اساساً جرایم سیاسی علیه حقوق
شهروندی را به رسمیّت نشناخته است.

 .3رویکرد قانونگذار در تبیین مصداقی جرم سیاسی
هدف غایی از تعریف یک پدیده ،در نهایت شناسایی مصادیق و موارد عینی و خارجی آن موضوع
است ،نه فقط بازی با الفاظ و مفاهیم ذهنی و انتزاعی (زینلی ،پیشین ،ص .)91قانون جرم سیاسی
نیز برای تبیین مفهوم این جرم ،در کنار ارائه ضابطه قانونی (ماده  ،)1از روش احصای مصادیق
(ماده  )2بهره گرفته است .ماده  2قانون جرم سیاسی مقرّر میدارد« :جرایم زیر در صورت انطباق
با شرایط مقرّر در ماده  1این قانون جرم سیاسی محسوب میشوند :الف) توهین یا افتراء به
رؤسای سه قوّه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیسجمهور ،وزرا ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان بهواسطه مسؤولیت
آنان؛ ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران
وارد شده است ،1با رعایت مفاد ماده ( )۱18قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات؛ پ) جرایم
مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ( )16قانون فعّالیت احزاب ،جمعیّتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی
و انجمنهای اسالمی یا اقلیّتهای دینی شناختهشده مصوّب 1961/16/18؛ ت) جرایم مقرّر در
قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریا ست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی
شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛ ث) نشر اکاذیب».

کیفری در چارچوب سایر مواد است ،سیاسی انگاشته است؟! سالها انتظار برای قانونگذاری و چشمدوختن به نحوه پاسخگذاری
کیفری در برابر جرم سیاسی ،نباید منتهی به این اقدام قانونی میشد که رفتار وهنآمیزی از قبیل پرتاب آب دهان به یک مقام
خارجی ،سیاسی انگاشته شود؛ رفتاری که بالذات ،خالف مقتضای جرم سیاسی است و بهواقع ،شأنیّت سیاسی ندارد.
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در ارتباط با عناوین مصرّحه از سوی قانونگذار به شرح مذکور در ماده  2صدرالذکر ،این
مطلب را نباید از نظر دور داشت که عنوانهای یاد شده بویژه در بندهای «الف و ب» ،عناوین واجد
مجازات مصرّح و ثابت قانونی است و صِرف سیاسی اعالم داشتن آنها (وصفاً) ،فاقد اثر متوقّع
است؛ عالوه بر این ،قانونگذار در ماده  9این قانون ،برخی از مصادیق را از شمول جرایم سیاسی
خارج دانسته است.

1

در نظام کیفری ایران ،موارد مصرّح در ماده  2این قانون ،جرم سیاسی محسوب نمیشوند؛
مگر آنکه مرتکب « ضمن پذیرش اصل نظام جمهوری اسالمی ایران» ،جرایم احصاء شده در ماده
 2این قانون را «با انگیزه اصالح امور کشور»« ،علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای
داخلی یا خارجی کشور» ترتیب دهد .از سوی دیگر ،با توجّه به اینکه مصادیق جرم سیاسی در
ماده  2این قانون ،به قید حصر معیّن شدهاند ،جرایم غیر مصرّح در این ماده ،حتّی در صورت
انطباق با ضوابط ماده  1این قانون ،نمیتوانند جرم سیاسی تلقّی شوند؛ برای مثال توهین به
مقامهای ذکرنشده در بند «الف» ماده  2ـ از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای
امنیّت ملّی ـ و حتّی «توهین به مقام معظّم رهبری و بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی» ،اگرچه به انگیزه
سیاسی صورت گیرد ،جرمی سیاسی محسوب نمیشود .بر همین اساس ،نقدی که به شیوه

 .1ماده  9این قانون ،در خصوص مصادیق سلبی جرایم سیاسی مقرّر میدارد« :مباشرت ،مشارکت ،معاونت و شروع به جرایم زیر
جرم سیاسی محسوب نمیشود :الف) جرایم مستوجب حدود ،قصاص و دیات؛ ب) سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی؛ پ)
آدمربایی و گروگانگیری؛ ت) بمبگذاری و تهدید به آن ،هواپیماربایی و راهزنی دریایی؛ ث) سرقت و غارت اموال ،ایجاد حریق و

به تجزیهطلبی ،جنگ و کشتار و درگیری؛ د) اختالل در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی بهکار گرفتهشده برای ارائه خدمات
ضروری عمومی یا حاکمیتی؛ ذ) کلّیه جرایم علیه عفت و اخالق عمومی اعمّ از جرایم ارتکابی بهوسیله سامانههای رایانهای یا
مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن».
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قانونگذاری در این قانون وارد می شود آن است که با وجود احصای مصادیق جرم سیاسی در
ماده  ،2تصریح به خروج برخی جرایم از شمول این قانون در ماده  ،9بیمورد به نظر میرسد.
نکتهای که نباید از آن غافل شد این است که جرم سیاسی ،عنوان مجرمانه جدیدی نیست؛ بلکه
وصفی است که بهلحاظ «انگیزه» و یا «آثار» بر یک جرم عمومی بار میشود .در نظام عدالت کیفری
ایران و با رویکرد قانون جرم سیاسی ،سیاسی تلقّی نمودن یک اتهام ،جز إعمال نظام دادرسی
افتراقی و حکومت برخی قواعد شکلی خاص در فرایند دادرسی ـ از جمله علنی بودن محاکمه و
حضور هیأت منصفه ـ اثر ماهوی خاصی از حیث جزایی ،بر عناوین مجرمانه یا نوع و میزان
مجازات آنها نخواهد داشت.
امّا چالش اساسی قانون جرم سیاسی ،دایره شمول ،مصادیق و استثنائات پیشبینی شده در
مواد  2و  9این قانون است .روشن است که ارائه تعریف قانونی یک جرم و برشمردن مصادیق
آن با هدف رفع ابهام ،رعایت جامعیّت و مانعیّت تعریف صورت میگیرد .با این حال ،سیاسیانگاری
یک جرم مطابق قانون مورد بحث ،از یکسو مستلزم مدّنظر قرار دادن ضوابط پیشبینی شده در
ماده  1است و از سوی دیگر ،نیازمند انطباق با مصادیق مقرّر در ماده  2و همچنین در نظر گرفتن
استثنائات مذکور در ماده  9این قانون میباشد .با این توصیف ،دایره شمول جرم سیاسی در نظام
حقوقی ایران بهشدّت محدود به نظر میرسد .در چنین وضعیّتی ،عمالً کلّیه جرایم موضوع فصل
اوّل از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ،یعنی «جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی» ،از گستره
جرایم سیاسی خارج شدهاند .به رغم آنکه تعیین مرز دقیق میان جرایم سیاسی و جرایم امنیّتی
دشوار است ،1لیکن در ماهیّت و جوهره سیاسی داشتنِ بسیاری از جرایم مقرّر در فصل مذکور،
جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور بوده که در صورت وجود سایر شرایط ـ از جمله انگیزه
 .1بازشناسی صحیح مرز بین جرایم سیاسی و امنیّتی از چالشهای جدّی أکثر نظامهای حقوقی است .در خصوص تفکیک جرایم
سیاسی و امنیّتی بنگرید به( :کوشکی و علیزاده سرشت ،1914 ،ص  111به بعد).
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سیاسی ـ جرم سیاسی تلقّی شدهاند« .تشکیل یا اداره دسته یا جمعیّت یا شعبه جمعیّت با هدف
برهم زدن امنیّت سیاسی کشور و یا عضویّت در هر یک از آنها ،اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب
جرایمی بر ضدّ امنیّت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آنها ،فعّالیت تبلیغی
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام ،تحریض و تشویق
افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیّت و منافع نظام جمهوری اسالمی در داخل یا خارج از
کشور ،افشا و انتشار اطّالعات ،اسناد و تصمیمات طبقهبندی شده مربوط به سیاستهای داخلی و
خارجی کشور» ،از جمله مهمترین مصادیق مقرّر در ماده  2طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در سال  1901بوده است.
پیشبینی جرایم دارای صبغه امنیّتی بهعنوان مصادیق جرم سیاسی در طرحها و لوایح پیشین
طیِ سالیان متمادی و تغییر رویکرد دَوَرانیِ قانونگذار در قانون نهایی جرم سیاسی با استثناء
نمودن(!) جرایم دارای صبغه امنیّتی از جرم سیاسی ،بیش از پیش مؤیّد آن است که با اتّخاذ
رویکرد امنیّتی به جرم سیاسی ،محتوای قانون مذکور بهلحاظ دایره شمول ،از درون تهی شده
است.

 .0آثار مترتّب بر سیاسیانگاری جرم
طفره عامدانه و مصلحتگرایانه قانونگذاران از تعیین مواضعِ صریح در قبال جرم سیاسی ،هیچگاه
مانع بروز و ظهور جرایم ماهیّت ًا سیاسی در گستره أزمنه و أمکنه نشده و نخواهد شد .سکوت
گزارههای قانونی در تبیین مفهومیِ جرم سیاسی ،چالشهای پیش روی رویّه قضایی را در مواجهه
بودن آن مطرح است ،از یک سو ،با چالش تضییع حقوق مجرم سیاسی و حتّی آحاد ملّت مواجه
است و با نادیده انگاشتن جنبه سیاسی جرم به استناد عدم وجود تعریف قانونی ،در نظر اوّل،
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متّهم را از امتیازهای دادرسی افتراقی و در وَرایِ آن ،ملّت را از حقّ نظارت بر محاکمه مجر ِم
سیاسی و اطّالع از آنچه به سرنوشت و اداره جامعه مربوط است ،محروم میسازد؛ از دیگر سو،
اگر دادرس به رغم فقدان تعریف قانونی ،جرمی را سیاسی تلقّی و امتیازهای مقرّر در اصل 160
ق .ا .و برخی قوانین عادی را بر آن بار نماید ،احتماالً خود را در معرض اتّهام تخطّی از حدود
مقرّرات قرار داده است .با این تفاسیر ،اهمّیت و ضرورت وجود تعریف قانونی جرم سیاسی ،بیش
از پیش روشن میشود.
برخالف مباحث ماهوی جرم سیاسی که از ابهام در گستره مفهومی و موضوعی رنج میبرد،
موازین شکلی در قبالِ این جرم ،به لحاظ وجود مقرّرات دادرسی نسبتاً روشن ،از غنای بیشتری
برخوردار است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،رسیدگی علنی» و «حضور هیأت منصفه»
را در فرایند دادگری جنایی نسبت به مجرمان سیاسی الزامی نموده است که این مهم ،با توجّه به
عدم تناسب شأن این قانون با تصریح به موازین دادرسی ،حاکی از اهتمام نویسندگان آن در تأمین
و تضمین رسیدگی عادالنه نسبت به این جرایم و نظارت وجدان عمومی بر آن است .بر همین
اساس ،ابالغ بخشنامه رئیس قوّه قضائیّه به مراجع قضایی سراسر کشور ـ در تاریخ 1911/19/18
ـ در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتّهامات مرتکبان جرایم سیاسی»،
موضوع ماده  2قانون جرم سیاسی را باید در همین راستا تفسیر نمود .این بخشنامه با هدف
اجتناب از تلقّی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی بهعنوان جرم غیرسیاسی و ضرورت ایجاد
رویّه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی ،در  ۱محور به شرح زیر ابالغ گردید:
 تأکید بر اصل  160ق .ا .مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم سیاسی بهصورت علنی و در
 تشخیص سیاسی بودن اتّهام با دادسرا یا دادگاه رسیدگیکننده ،با رعایت قواعد ناظر بر
صالحیّت؛
 ایراد و اعتراض متّهم به سیاسی بودن اتّهام در جریان فرایند دادرسی کیفری؛
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 ترتیب و نحوه اعالم نظر هیأت منصفه نسبت به مجرمیّت یا بیگناهی متّهم؛
 ضرورت رعایت حقوق متّهم سیاسی در کلّیه مراحل دادرسی و اجرای حکم.
در مورد بخشنامه یاد شده باید اذعان نمود که در آن مطلب یا نکته تازهای مطرح نشده است.
این بخشنامه ،بازگفت قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در مورد اتّهامهای سیاسی و
بازتأکیدی بر لزوم رعایت رژیم ارفاقی حاکم بر نظام دادرسی مربوط است .در عمل ،جهات و
جوانب اجرای عدالت کیفری و رسیدگی منصفانه به اتّهامهای سیاسی در معنای حقوقی و مورد
انتظار از عنوان بخشنامه ،تبیین نشده است .فارغ از این مطلب ،در ادامه مهمترین آثار مترتّب بر
سیاسیانگاری جرم ،بررسی میشود.
 .1-0دادرسی در حضور هیأت منصفه
طبیعتاً پیششرط احراز صالحیّت دادگاه در رسیدگی به جرایم سیاسی ،تشخیص سیاسی بودن
اتّهام وارده است .بهموجب ماده  ۱قانون جرم سیاسی ،تشخیص سیاسی بودن اتّهام با دادسرا یا
دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است .چنانچه عنوان مجرمانه منتسب به متّهم با مالکهای
پیشگفته «سیاسی» تلقّی شود ،بنا بر حکم صریح مواد  912و  91۱قانون آیین دادرسی کیفری
مصوّب  ،1912مرجع صالح در رسیدگی« ،دادگاه کیفری یک مرکز استان محلّ وقوع جرم» است.
این موضوع ،همسو با مفادّ اصل  160ق .ا .دانسته شده است که تدوینکنندگان آن به منظور
اجتناب از بازگشت به وضع سابق ،با استفاده از عبارت «محاکم دادگستری» ،محاکم عمومی
دادگستری را در نظر داشتهاند تا از رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاههای اختصاصی ـ همچون
پیچیدهتر دادرسی در محاکم کیفری یک نسبت به دادگاههای کیفری دو ،از جمله تعدّد قضات (ماده
 216ق .آ .د .ک ،).آغاز رسیدگی فقط در صورت صدور کیفرخواست (ماده  902ق .آ .د .ک ،).امکان
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حضور حدّاکثر سه وکیل (ماده  90۱ق .آ .د .ک ).و غیره ،عدالت در دادرسی رعایت شده و از
تعدیّات احتمالی علیه متّهمان جرم سیاسی که با انگیزه اصالح امور کشور مرتکب جرم شدهاند،
جلوگیری به عمل میآید (کالنتری و پارسا ،191۱ ،ص .)18از سوی دیگر ،از آنجا که ماهیّت جرایم
سیاسی ،نوع ًا اقدامی علیه حاکمیّت تلقّی میشود ،لذا محاکمه مجرم سیاسی از طرف نهادهای
قضایی که در هر حال و حتّی در فرضِ برخورداری از استقالل کامل ،بخشی از حاکمیّتاند ،بهنوعی
به معنای یکی بودن شاکی و دادرس بوده و کفه ترازو را به نفع حاکمیّت تغییر میدهد .لذا در پرتو
اصل برابری سالحها و نیز تأمین و تضمین نظارتهای مردمی و مدنی ،نهاد هیأت منصفه در اصل
 160ق .ا .در فرایند دادگری و دادرسی جرایم سیاسی پیشبینی شده است (نوبهار ،پیشین،
صص.)149-144
حضور هیأت منصفه ،به مثابه تضمینی برای کنشگران حوزه عمومی در برابر تعدّی و اقتدار
حکومت و رواداری مجازاتهای خشن و سرکوبگر از سوی آن است).(Traest, 2001, pp. 27-29

در طرحها و لوایح پیشنهادی پیشین جرم سیاسی ،ترتیباتی در خصوص هیأت منصفه جرایم
سیاسی پیشبینی شده بود1؛ لیکن قانون جرم سیاسی مصوّب  191۱این موضوع را به قانون آیین
دادرسی کیفری ارجاع و این قانون نیز در تبصره ماده  91۱خود ،موضوع را به احکام و ترتیبات
مقرّر در قانون مطبوعات احاله داده است که بررسی جزئیّات آن در این مقال نمیگنجد .آنچه ذکر
آن خالی از فایده به نظر نمیرسد ،مسأله نقش و تأثیر تصمیم هیأت منصفه در صدور حکم است.
بهموجب ماده  49قانون مطبوعات مصوّب سال  ،1964اعضای هیأت منصفه پس از اعالم ختم
رسیدگی و شور و مشورت میان خود ،نظر کتبی خود را در خصوص «بزهکاری متّهم» و
ماده که مقرّر میدارد« :پس از اعالم نظر هیأت منصفه ،دادگاه در خصوص مجرمیّت یا برائت متّهم
 .1از جمله مواد  0الی  21طرح پیشنهادی نمایندگان در سال  ،1901مواد  8الی  11الیحه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت
دادگستری در سال  ،1981مواد  ۱الی  11الیحه پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسالمی.
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اتّخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی مینماید» ،میتوان گفت دادگاه تکلیفی به
پذیرش یا لحاظ نظر هیأت منصفه ندارد و چنانچه برخالف تشخیص ایشان ،نظرش بر برائت یا
مجرمیّت متّهم سیاسی باشد ،میتواند بر مبنای نظر خویش صدور حکم نماید (خالقی ،پیشین،
ص .)911گرچه برخی اندیشمندان ،در راستای رفع موانع شرعی و قانونی نظیر شرایط شرعی
قاضی و مأذون بودن وی از سوی ولی امر ،عدم پذیرش تعدّد قاضی از سوی شرع و تفکیک قوا،
معتقدند مشورتی بودن نظر هیأت منصفه توجیهپذیر خواهد بود (کاشانیمهر و خوشدل،1901 ،
صص ،)94-96لیکن برخی دیگر این امر را نقض غرض و نافی فلسفه وجودی حضور هیأت منصفه
در رسیدگی کیفری دانستهاند (خالقی ،پیشین ،ص.)911

 .2-0علنی بودن دادرسی
در حقوق ایران« ،اصل علنی بودن دادرسی» بهعنوان یکی از معیارهای اساسی و بنیادین دادرسی
منصفانه (امیدی و نکوئی ،1908 ،ص ،)24از یک سو در اصل  16۱ق .ا .و صدر ماده  9۱2ق .آ .د.
ک ،.بهصورت اصل کلّی و الزمالرّعایه در تمام دادرسیهای کیفری پذیرفته شده است و از سوی
دیگر ،با توجّه به اهمّیت جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،اصل  160ق .ا .و ماده  91۱ق .آ .د .ک ،.علنی
بودن دادرسی را به طور خاص در این جرایم مورد تأکید قرار داده است که این امر حاکی از توجّه
قانونگذار به اهمّیت و تأثیر اصل مزبور در تضمین حقها و امنیّت قضایی افراد بویژه در جرایم
سیاسی و مطبوعاتی است (نکوئی ،190۱ ،ص.)221
نکتهای که نباید از نظر دور داشت مسأله امکان یا عدم امکان ورود استثناء به اصل علنی بودن
قانون اساسی ،نشان از هدف مشخص تدوینکنندگان آن مبنی بر افتراق حاکم بر جرایم سیاسی
و مطبوعاتی دارد .با توجّه به اینکه اصل  160وارد بر اصل  16۱بوده و بهگونهای مطلق تنظیم
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دادرسی در جرایم سیاسی است .به نظر می رسد بیان اصل علنی بودن محاکمات در دو موضع
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شده و فاقد استثنائاتی بر اصل علنی بودن رسیدگی در این جرایم است ،میتوان به این نتیجه
رسید که قانونگذار قانون اساسی نخواسته است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با
هیچ عذر و بهانهای بهصورت غیرعلنی و به دور از نگاه تیزبین وجدان عمومی برگزار شود؛
بنابراین ،صدر ماده  91۱ق .آ .د .ک .که اشاره به رعایت ماده  9۱2همان قانون (موارد غیرعلنی
بودن محاکمات) دارد ،به دلیل وارد ساختن قیودی بر اطالق اصل  160ق .ا .ایراد دارد (خالقی،
پیشین ،ص.)900

 .3-0افتراق در آیین رسیدگی
امروزه هدفمندسازی نظام عدالت کیفری ،سبب افتراقی شدن دادرسی کیفری و چندگانه و
نامتجانس شدنِ سیاست جنایی در قبال جرایم ،بزهکاران و بزهدیدگان گوناگون شده است (نجفی
ابرندآبادی ،1902 ،ص۱4؛ پاکنیت ،پیشین ،ص .)4واکنش عادی جامعه در مقابل مجرمان سیاسی
که غالباً تحت تأثیر آرمانهای انسانی و نوعدوستی و افکار اصالحطلبانه ،دست به ارتکاب جرایم
سیاسی میزنند و هدف ،انگیزه و شخصیّت آنان با بزهکاران عادی فرق دارد ،نمیتواند اثر مثبتی
داشته باشد .از این رو به نظر اندیشمندان ،نظام عدالت کیفری باید مجازات خفیفتر و رفتاری
انسانیتر در مورد مجرمان سیاسی بهکارگیرد و در ح ّد امکان درباره آنان ،آیین دادرسی خاصّی
را اِعمال نماید (محمّدیجورکویه ،پیشین ،ص .)08این موضوع ،تا ح ّد زیادی به ماهیّت جرم سیاسی
و پیوند آن با علم سیاست ـ که به بررسی ،تحلیل و ارزیابی جنبههای سیاسی پدیدههای اجتماعی
میپردازد ـ بازمیگردد .بر همین اساس ،از دیرباز سپهر حقوق کیفری ایران ،شاهد موازین
احکام تکرار جرم در مورد جرم سیاسی (ماده  26قانون مجازات عمومی مصوّب  ،)1914امکان
برخورداری از عفو عمومی و خصوصی (مواد  ۱4و  ۱۱ق .م .ع ،).تسریع در اعاده حیثیّت (ماده
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 ۱1ق .م .ع ،).عدم استرداد مجرم سیاسی (ماده  0قانون استرداد مجرمین مصوّب  )1991اشاره
نمود.
ماده  ۱قانون جرم سیاسی مصوّب سال  ،191۱نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی را به قانون
آیین دادرسی کیفری ارجاع نموده است .قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال  1912و
اصالحات سال  ،1914مقرّرات شکلی متعدّدی را در راستای دادرسی افتراقی جرایم سیاسی
پیشبینی نموده است.
نگاهی کلّی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از آن است که بند «ث» ماده  912که
ناظر بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک 1است ،از اغلب مقرّرات و
موازین پیشبینی شده در خصوص جرایم موضوعِ سایر بندهای ماده  912استثناء شده است؛ از
جمله عدم امکان مداخله شهروندان در جرایم سیاسیِ مشهود در صورت عدم حضور ضابطان
دادگستری (تبصره  1ماده  )4۱و حتّی عدم امکان مداخله دادستان ،پیش از حضور بازپرس برای
حفظ آثار و عالئم ،جمعآوری ادلّه وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متّهم (ماده ،)88
عدم امکان انتشار تصویر متّهمان سیاسی به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادلّه (ماده ،)16
ضرورت اخذ مجوّز تفتیش و بازرسی منزل و محلّ کار متّهمان سیاسی از رئیس کلّ دادگستری
استان و حضور مقام قضایی در فرایند بازرسی (ماده  ،)190عدم امکان جلب متّهم سیاسی بدون
احضار قبلی (تبصره ماده .)911

حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود .تبصره :احکام و ترتیبات هیأت منصفه ،مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرایی آن
است».
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 .0-0افتراق در اجرای مجازات
امروزه ،اِعمال رژیم کیفری معتدل 1در مورد مجرمان سیاسی ،بهعنوان یک اصل راهبر پذیرفته
شده است ( .)Ingraham, 1379, p. 319صرفنظر از محور افتراقیِ رسیدگی علنی در حضور هیأت
منصفه ،تنها اثر به ظاهر جدیدی که قانون جرم سیاسی بر سیاسیانگاری یک جرم بار مینماید،
ارفاقها و امتیازهای مقرّر در ماده  6این قانون است.
« مجزّا بودن محلّ نگهداری در مدّت بازداشت و حبس از مجرمان عادی» ،موضوع بند «الف »
ماده مذکور ،پیش از این نیز مطابق آییننامه نحوه تفکیک و طبقهبندی زندانیان مصوّب سال 190۱
پیشبینی شده بود .بهموجب ماده  1این آییننامه« ،نوع جرم» یکی از مبانی و مالکهای طبقهبندی
ایشان است.
«ممنوعیّت اجرای مقرّرات ناظر به تکرار جرم» ،موضوع بند «پ» ماده  6قانون جرم سیاسی،
بازنویسیِ مفادّ ماده  190قانون مجازات اسالمی است که مقرّر میدارد« :مقرّرات مربوط به تکرار
جرم در جرایم سیاسی  ...إعمال نمیشود» .همین وضعیّت در خصوص بند «ت» ماده  6در ارتباط
با «غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» و تکرار حکم مقرّر در ماده  0قانون استرداد مجرمین
مصوّب  1991وجود دارد.

2

ق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اوّل در طول مدّت حبس» ،موضوع بند «ج» ماده  ،6به
«ح ّ
تفصیل طی مواد  101الی  118آییننامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 .1البته پیشبینی کیفرهایی از جمله حبس مؤبّد و تبعید یا محکومیّت به اعمال شاقّه مؤبّد (ماده  118قانون مجازات لبنان) و حبس
انگاشت؛ هرچند فیالمجموع و در مقایسه با کیفر سنگین جرایم امنیّت ی در کشورهای یاد شده ،کیفرهای مذکور از اعتدال نسبی
برخوردار است.
 .2در عرف بینالمللی ،به رغم عدم اجماع در مورد ماهیّت جرم سیاسی ،بر عدم جواز استرداد متّهمان سیاسی توافق حاصل شده
است (الصبّار و ءاخرون ،2119 ،صص.)214-21۱
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مؤبّد جایگزین اعدام (ماده  22قانون مجازات عراق) را نباید چندان هم سو با رژیم کیفری معتدل در خصوص محکومان سیاسی
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مصوّب  ، 1904هم در خصوص مالقات و هم مکاتبات ،به رسمیّت شناخته شده است .حتّی آییننامه
مذکور در ماده  102خود ،امکان مالقات با سایر بستگان و دوستان محکوم را در صورت
درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس مؤسّسه یا زندان یا قاضی ناظر نیز میسّر دانسته است.
«حقّ دسترسی به کتب ،نشریات ،رادیو و تلویزیون در طول مدّت حبس» ،موضوع بند «چ» ماده ،6
پیش از این در آییننامه سازمان زندانها بهطور گستردهتر پیشبینی شده است .طیِ مواد  144الی
 148آییننامه مذکور ،لزوم تأسیس کتابخانه ای به منظور برآوردن نیازهای علمی زندانیان مورد
توجّه قرار گرفته است و استفاده از مجلّات و روزنامههای مجاز و نیز وسایل آموزشی ،سمعی و
بصری الزم و بهرهگیری از وسایل ارتباط جمعی مجاز در این آییننامه پیشبینی شده است.
در نهایت گزافه نیست اگر گفته شود نظام ارفاقی پیشبینی شده در قانون جرم سیاسی ،محدود
به ماده  6این قانون بوده و این ماده نیز با تکرار حدّاقلهای موجود در قوانین که عمدتاً برای
محکومان غیر سیاسی هم قابل إعمال است ،اثر قابل توجّه و جدیدی ندارد؛ مگر در دو مورد :اوّل
آنکه بند «ب» ماده  6مبنی بر «ممنوعیّت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس»،
در کنار ماده  11آییننامه سازمان زندانها که مقرّر میدارد« :پوشیدن لباس ویژه محکوم برای
محکومان الزامی نیست ،مگر به تشخیص سازمان زندانها»  ،این نتیجه را در بر خواهد داشت که
با توجّه به الزامی نبودن پوشیدن لباس زندان بهعنوان اصل و قاعده ،تنها اثر بند «ب» ماده  6قانون
جرم سیاسی ،صرفاً استثناءناپذیری آن در خصوص متّهمان و محکومان سیاسی در مقایسه با
سایرین است .دیگر آنکه ،بند «ث» در خصوص «ممنوعیّت بازداشت و حبس بهصورت انفرادیِ»
مجرمان سیاسی ،در مقایسه با بند  4ماده  181آییننامه سازمان زندانها که «نگهداری در
محکومان یا متّ همان قابل إعمال دانسته است ،این بند بازداشت و حبس انفرادی را برای متّهمان و
محکومان سیاسی بهعنوان یک قاعده کلّی ممنوع نموده است .با این حال ،بهموجب ذیل بند «ث »
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واحدهای تک نفره حدّاکثر تا بیست روز» را بهعنوان یکی از تنبیههای انضباطی در خصوص

مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،1شماره  ،1بهار 1011

ماده  6قانون جرم سیاسی ،حبس انفرادی متّهمان و محکومان سیاسی ،به «تشخیص مقام قضایی»
در صورت «بیم تبانی» یا «برای تکمیل تحقیقات» «تا پانزده روز» ،ممکن دانسته شده است.

 .5نتیجهگیری
صرفنظر از عدم شفّافیت قانون جرم سیاسی ،این قانون که ماحصل چهار دهه تالش و بحث بر
سر مفهوم و گستره جرم سیاسی تلقّی میشود ،اثر ماهوی و شکلی ویژهای در راستای دادرسی
افتراقی و یا إعمال نظام ارفاقی در جرایم سیاسی ،از جمله افتراق در نوع یا میزان مجازات جرایم
سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی ،پیشبینی موازین افتراقی در اعمال تخفیف ،عفو و یا ممنوعیّت
مجازاتهای تکمیلی ،تبعی و غیره نداشته است.
تلقّی امنیّتیِ قانونگذار از اقدامات سیاسی ،حسّاسیت باالی وی به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا
اظهار مطلب اعتراضآمیز یا انتقادی نسبت به حاکمیّت و نیز عدم وقوف وی بر فلسفه تمایزِ جرایم
سیاسی از سایر جرایم ،از دالیل عمدهیِ ناتوانی قانونگذار در پیریزی بنیان سیاست جنایی شفّاف
و کارا در قبال جرایم سیاسی است.
قانونگذار برای معدود جرایمی که اوّالً قابلیّت انطباق با ضوابط و قیود مقرّر در ماده  1را
مییابند ،ثانیاً جزء مصادیق حصری ماده  2میباشند و ثالثاً از استثنائات مصرّح در ماده  9تلقّی
نشوند ،جز آنچ ه قانون اساسی در خصوص «علنی بودن محاکمه» و «حضور هیأت منصفه»
پیش بینی نموده و اندک مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری که جرم سیاسی را صرفاً از برخی
شدّتعملهای پیش بینی شده برای جرایمِ موضوعِ صالحیّت دادگاه کیفری یک ـ عمدتاً جنایات و
به این اعتبار ،صرفاً دو امتیاز مقرّر در بند «ب» و «ث» ماده  6این قانون ،مبنی بر ممنوعیّت پوشیدن
لباس زندانی و ممنوعیّت حبس انفرادی را میتوان بهعنوان دستاورد و اثر قانون اخیرالتّصویب
جرم سیاسی ،بهطور مستقل از قوانین دیگر برشمرد.
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جرایم تعزیری خشونتآمیز با مجازات سنگین ـ استثناء نموده ،راهبُرد ویژهای مقرّر نداشته است.
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با گذشت چندین سال از زمان تصویب قانون جرم سیاسی ،هنوز دادرسان همچون قانونگذار
ی
خطّ مشی کیفری صریح و صحیحی در قبال جرم سیاسی در پیش نگرفتهاند .از جمله موانع اساس ِ
پیشرویِ دادرسان در رسیدگی به اتّهامهای سیاسی و در تمیز اتّهام سیاسی از اتهامهای امنیّتی،
ابهام موجود در تعریف جرم سیاسی و نبودِ سنجههای شفاف قانونی در تشخیص مصادیق جرم،
کلیشه ذهنی ایشان در ضد امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراضآمیز شهروندان و نیز
مقدّمداشتن فرض تقصیر و سوءنیّت ،بهجای فرض برائت و اصل حُسننیّت است.

منابع
الف) منابع فارسی
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.1908 ،68
 .4پاکنیّت ،مصطفی ،مبانی و آثار افتراقی شدن دادرسی کیفری ،رساله دکتری ،رشته حقوق
کیفری و جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.1919 ،
 .۱پیوندی ،غالمرضا ،جرم سیاسی ،چ ،1 .تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.1900 ،
 .8جورکویه ،محمّدعلی« ،مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی :تأمّلی در طرح جرم
سیاسی» ،رواق اندیشه ،ش.1901 ،4 .
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 .6جعفری لنگرودی ،محمّدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش.1901 ،

مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،1شماره  ،1بهار 1011

 .0خالقی ،علی ،نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری ،تهران :موسّسه مطالعات حقوقی شهر دانش،
.1916

 .1رحمانی ،قدرتاهلل« ،تعریف جرم سیاسی :الزام غیرمصلحتگرایانه قانون اساسی» ،فصلنامه
مطالعات حقوق عمومی ،دوره  ،46ش.191۱ ،4 .
 .11زارعی ،حسین« ،امر سیاسی در طرح جرم سیاسی» ،مهرنامه ،ش.191۱ ،92 .
 .11زراعت ،عباس ،جرم سیاسی ،تهران ،نشر ققنوس.1988 ،
 .12زینلی ،محمّدرضا ،جرم سیاسی و حقوق جزای اسالمی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.1980 ،
 .19شاملو ،باقر« ،بیتعریفی جرم سیاسی بهتر از این تعریف بود» ،گفتگو با نشریه نقش نو.191۱ ،
 .14صانعی ،پرویز ،حقوق جزای عمومی ،تهران ،انتشارات گنج دانش.1980 ،
 .1۱فرهودینیا ،حسن « ،مجرمین سیاسی و حقوق آنان در قوانین موضوعه و پیشینه تاریخی ـ
دینی» ،مجلّه کانون وکالی دادگستری (دوره جدید) ،ش 14 .و .1900 ،1۱
 .16کاشانیمهر ،علیاکبر و خوشدل ،صمد« ،جرم سیاسی ،نقد مصوّبه مجلس شورای اسالمی»،
ماهنامه دادرسی ،ش 26 .و .1901 ،28

 .18کالنتری ،کیومرث و پارسا ،پژمان« ،نگرشی نو به قانون جرم سیاسی» ،مجلّه اندیشمندان
حقوق ،ش.191۱ ،11 .
 .10کوشکی ،غالمحسین و علیزادهسرشت ،نادر« ،نگاهی به قلمرو جرایم امنیّتی در پرتو صالحیت
دادگاه انقالب» ،پژوهش حقوق کیفری ،ش.1914 ،12 .
 .11محبّی ،جلیل« ،بایسته های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسالمی

 .21نجفیابرندآبادی ،علیحسین ،درباره سیاست جنایی افتراقی ،دیباچه بر :درآمدی بر سیاست
جنایی  ،اثر کریستین الزرژ ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ،تهران ،میزان.1902 ،
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ایران» ،پژوهشنامه حقوق اسالمی ،ش.1901 ،91 .



سیددرید موسوی مجاب و همکار ـــــــــــــــــــــــــ بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ...

 .21نوبهار ،رحیم« ،جرم سیاسی ،تقسیمبندی حد ـ تعزیر» ،مجلّه پژوهشهای حقوق جزا و
جرمشناسی ،ش.1919 ،9 .
 .22نیکوئی ،سمیّه« ،الزامات علنی بودن دادرسی کیفری» ،مجلّه حقوقی دادگستری ،ش ۱6 .و ،۱8
.190۱
 .29واعظفخری ،فائزه ،بررسی موانع تقنین جرم سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.1900 ،
 .24هاشمی ،سیّدمحمّد ،حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی ،تهران ،نشر میزان.1911 ،
ب) منابع عربی
ن العرب ،ج ،19 .بیروت ،دار صادر للطباعه،
 .2۱إبن منظور ،جمالالدّین محمّدبن مکرم ،معجمُ لسا ِ
1160م.
 .26الصبّار ،نصیر و جودت الجمیل ،نادیة و حامد ألقیسی ،أساور ،استبعاد الحدود المکانیة لتتبع
الجرائم ضد اإلنسانیة ،مجلة الرافدین الجامعة للعلوم ،عراق ،العدد  2119 ،92م.
 .28الصدیقی ،عبدالرحیم ،اإلرهاب السیاسی و القانون الجنائی ،القاهرة ،دارالنهضة العربیة11۱0 ،م.
 .20الطُریحی ،فخرُالدین ،مجمعُ البحرین ،ج ،1 .بیروت ،دار مکتبة الهالل ،دونَ سنة الطباعة.
 .21لطیف مطشّر الزبیدی ،دَالل ،مبدأ حُسن النیّة وأثره فی العقاب :دراسة مقارنة ،رسالة مقدَّمة إلى
مجلس کلّیة القانون جامعة بابل و هی جزء من متطلّبات درجة الماجستیر فی القانون العام،
بإشراف الدکتور محمّدعلی سالم ،جمهوریة العراق ،وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی ،جامعة
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Abstract
The act of a political offender which is manifested in depicting the
ineffectiveness of a governing structure or policy with a reformation motive and
without violence requires a distinct legislative strategy and differential trial over
ordinary criminals.
In countries that have recognized the principle of freedom of expression, there
has been no criminalization of political activities at all, but in countries where
criminalization has done, penalizing in comparison to other cases especially with
regard to security offenses, is balanced and distinctive.
In Iran, after nearly four decades after the promise of the constitution to define
political offences in ordinary law and how to investigate it, finally in 2015, the
Law of Political Offence was adopted. However, on the one hand, the legal
ambiguity about the definition of political offences and the explanation of its
cases violates the "transparency principle" and has provided the basis for
interpretability of legal articles and dispersion in judgments. On the other hand,
judges' stereotype in considering any protesting behavior or speech of citizens
anti-security due to legislator's high sensitivity to banning any act or statement
* corresponding author, Email: d.mojab@modares.ac.ir

of protest or critique of the sovereignty and also preferring the presumption of
guilt and malice instead of the presumption of Innocence and prima facie by
judges has become a serious obstacle in the way of differential investigation to
political charges. This research, in a descriptive-analytical way, explores the
criminal policy of Iran with regard to political offence and its challenges using
library resources.
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