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چکیده
جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد
تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر
ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت .در نظام کیفری کامن ال از جمله آمریکا
بخالف نظام کیفری رومی – ژرمنی ،جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به
معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده است و مرجع تشخیص جرائم
سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با
معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید .این نوشتار بر آن است با بررسی تطبیقی رویکرد
حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن ال و با روش توصیفی
و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّالت جرم سیاسی در نظام های
حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است .یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران
با تحوّالت جرم سیاسی در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.
کلیدواژه :جرم سیاسی ،مجرم سیاسی ،بغی ،رویکرد ارفاقی.
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مقدّمه
آزادی بیان از الزامات استقالل فردی انسان به مثابه یک هدف ذاتی است و ایجاد
هرگونه محدودیّتی در تغایر با این آزادی به شمار می آید .این حقّ ،کلید حمایت از
تمامی حقوق بشری و صیانت از کرامت انسانی و یک مفهوم بنیادین برای حفظ
حقوق فردی است .هر حکومتی برای بقای خود تدابیری می اندیشد و راهی را در
پیش می گیرد ،اما باید دانست که راهی که آزادی افراد را محدود نماید ،نتیجه
معکوس خواهد داشت .پیش بینی جرائم سیاسی مقدمه محدود کردن آزادی افراد
است ،اما همواره در طول تاریخ از زمان باستان ،نظام های مختلف در پی سرکوب
مخالفان و منتقدان خود بوده اند؛ به همین جهت برای مجازات آنها قواعدی وضع
نمودند .در دوران های قدیم اینگونه جرائم به عنوان جرم بزرگ ،جرم بی رحمانه و
خیانت بزرگ تلقّی می شد .مفهوم جرم سیاسی در تحوّالت تاریخی و انقالب های
اجتماعی و سیاسی تغییر ماهیّت داده و در نزد آزادیخواهان از گناه بزرگ به جرم قابل
ارفاق تبدیل گشت .علیرغم تالش های فراوانی که برای معرفی جرائم سیاسی به عمل
آمده تاکنون تعریف جامع و مانعی از این جهت به دست نیامده است (هاشمی:1374 ،
.)619
در دوران پهلوی ،جرم سیاسی تعریف مشخّصی نداشت و اتّهامهایی که ماهیّت
سیاسی داشتند در دادسرای نظامی رسیدگی میشدند .بالتکلیفی جرم های سیاسی تا
 37سال پس از رویکار آمدن نظام جمهوری اسالمی ایران هم ادامه داشت تا اینکه
در بهمن  1394مجلس ایران برای اولین بار قانون جرم سیاسی را در شش ماده تصویب
نموده و در اردیبهشت  1395شورای نگهبان با اصالحاتی مصوبه مجلس را تأیید کرد.
طبق این قانون ،مواردی مانند توهین یا افترا به رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص
مصلحت نظام و نمایندگان مجلس ،به این شرط که «با انگیزۀ اصالح امور کشور و
بدون ضربه زدن به اصل نظام» صورت گرفته باشند جرم سیاسی هستند.

 277ــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  27ـ تابستان 1401

در خصوص شناسایی جرم سیاسی در جوامع مختلف ،سه رویکرد کلّی مطرح بوده
است :رویکرد کشورهائی با نظام حقوقی کامن ال همواره عدم شناسایی جرم سیاسی
بوده است .نمونه های بارز این نظام ها انگلستان و ایاالت متحده آمریکا است .رویکرد
دوم ،ناظر بر کشورهای با نظام حقوقی رومی  -ژرمنی است که بین جرائم سیاسی و
جرائم غیر سیاسی تمایز قایل شده اند .به طور مثال ،کشور فرانسه و بلژیک این تمایز
را قایل و مصادیق جرم سیاسی را به نحو سلبی برشمرده اند ،اما تعریف واحدی از آن
ارائه نکرده اند؛ اما در نظام های توتالیتر و دیکتاتوری جرم سیاسی تبیین گردیده و در
قوانین جزایی خود جای داده اند (.)Twels, Joseph ,2009
قانون اساسی ایران برای جرم سیاسی دو نوع ضابطه شکلی و ماهوی را معین نموده
است که ضابطه شکلی آن تعریف جرم سیاسی را به موجب قانون می داند .بنابراین
مالک تعیین جرائم سیاسی ،تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیسجمهور یا
هرشخص دیگری نیست .هرجرمی که با هدف براندازی نظام یا ضربه به ارکان اساسی
آن که در اصل  177مندرج است در زمره حمایت ها و امتیازات نیست (موسوی فر و
خسروی.)12 :1398 ،
در ایاالت متحده آمریکا طبق تعریف به عمل آمده از جرم سیاسی ،خیانت به
آمریکا عبارت است از اقدام به جنگ با آنها یا گرویدن به دشمنان آنها و کمک
کردن و دادن اسباب راحتی به آنها؛ فتنه انگیزی به معنای اختالف مردم در آراء و
عقاید منجرّ به ناآرامی و شامل صدور هرنوع بیان کاذب فضاحت بار و مغرضانه علیه
حکومت ،رییس جمهور یا کنگره به قصد رسوا کردن ،ایجاد اختالل ،تشویش و بی
حرمتی با برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به آنهاست .جاسوسی ،تحصیل اطالعات
نظامی برای دولت های خارجی است .جرم سیاسی در ایاالت متحده از سه عنصر
تشکیل شده است :خیانت ،فتنه انگیزی و جاسوسی؛ اما با بررسی سوابق جرائم سیاسی
در آمریکا می توان دو عنصر فساد و تخلّف مقامات آمریکایی را نیز از مصادیق جرم
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سیاسی برشمرد ( )U.S. Department of Defense ,july 2011از نمونه های
جرم سیاسی در آمریکا می توان از ماجرای ایران کنترا نام برد (عالی پور.)21 :1398 ،

 -1مفاهیم و کلّیات
 -1-1مفهوم جرم سیاسي
در جرمشناسی ،جرم سیاسی به اعمالی گفته میشود که انجام آنها با منافع یک
دولت یا ساختار سیاسی حاکم ،در تضادّ است و به این دلیل ،جرم انگاشته میشوند.
جرم سیاسی مقوله ای متفاوت از جرم دولتی است که به قانونشکنی دولت ها در
قبال قوانین کیفری داخلی یا بین المللی اشاره میکند.
هر یک از جرائم توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،معاونان رئیس جمهور ،وزراء ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان ،توهین به
رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد
شده ،جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ( )16قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها،
انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیّت های دینی شناخته شده،
جرائم مقرّر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای
اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا ،نشر اکاذیب ،چنان چه با انگیزه اصالح امور
کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور
ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم
سیاسی به حساب می آید (قانون جرائم سیاسی مصوب .)1395
 -1-1-1نظریه های ناظر به تعریف جرم سیاسي
الف) نظریه عیني یا مفهوم موضوعي« :جرم سیاسی ،عبارت است از فعلی
که عمالً سبب ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت گردد ،هرچند که در آن قصد سیاسی
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وجود نداشته نباشد .مطابق با این نظریه ،برای تحقّق جرم سیاسی کافی است که امر
سیاسی بر آن بار گردد» (ولیدی.)154 :1371 ،
ب) نظریه ذهني یا مفهوم شخصي :مطابق این نظریه ،شخص مجرم و هدف
او ضابطه قرار می گیرد ،نه جرم و اثری که به جای می گذارد (رادفر)39 :1389 ،؛
بنابراین جرمی سیاسی است که توسط مجرم با هدف سیاسی و به قصد صدمه زدن بر
پیکره دستگاه حکومت اعمال گردد ،هرچند طبیعت عمل او از جرائمی نباشد که
معموالً به آن جرم سیاسی می گویند» (صانعی.)401 :1372 ،
 -1-1-2رویکرد های حقوقي ناظر به جرم سیاسي
حقوقدانان برای تمایز بین جرم سیاسی و جرم غیر سیاسی و عمومی ،دو معیار
پیشبینی می کنند :یکی معیار بیرونی عمل؛ به این معنا که آن عمل ،متوجه حکومت و
حاکمیّت باشد .ویژگی دوم ،بحث انگیزه مجرم است؛ یعنی مجرم در جرم سیاسی،
برخالف جرم عمومی ،انگیزه شخصی و منفعت اختصاصی برای خودش متصوّر
نیست ،بلکه نگاهش به منفعت همگانی است و دارای انگیزه شرافتمندانه و غیر جاه
طلبانه است.
نظام های حقوقی غربی ،در مواجهه با پدیده جرم سیاسی رویکردهای متفاوتی
دارند ،اما تنها وجه اشتراک در همه این نظام ها ،به رسم ّیت شناختن پدیده جرم
سیاسی در مقام عمل است ،به خصوص در مواردی که پای استرداد مجرمان در صحنه
روابط و مناسبات بین الملل در میان است؛ به گونه ای که همه دولت ها ،با هر رویکرد
نظری و تقنینی ،به ناچار از اتّخاذ رویّه ائی در رسیدگی به پرونده های استرداد بوده اند
و رویّه های قضایی مفصّلی ،در کامن ال و رومی -ژرمنی ،صورت گرفته است.
الف) نظام کامن ال
نظام حقوقی کامنال را حقوق عرفی مینامند .حقوق عرفی نامیدن کامنال ناشی از
این تصوّر است که هر نظام حقوقی که مدوّن نباشد عرفی است .اما بایستی توجه
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داشت که نقش عرف در کامنال به هیچ وجه با اهمیتتر از نقش عرف در نظام
حقوقی رومی  -ژرمنی نیست و هیچ ارتباطی میان کامنال و حقوق عرفی1وجود ندارد.
در واقع ،کامنال با از میان بردن حقوق عرفی انگلستان ایجاد شده است .کامنال را
حتی نظام برگرفته از عرف قضایی هم نمیتوان نامید؛ چراکه حتی یک حکم از سوی
یک دادگاه می تواند در این سیستم به یک قاعده تبدیل شود و لزومی به تکرار آن
نیست.
نظام های حقوقی وابسته به گروه کامن ال  -مثل انگلستان و امریکا  -در مقرّرات
موضوعه خود اساساً تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی را به رسمیّت نشناخته و به
جرم سیاسی اشاره ننموده اند .هرچند برخی نظام های حقوقی دیگر ،همچون نظام
حقوقی اسپانیا ،نیزاین تفکیک را شامل می شوند که صرفاً شرایطی خاص را از حیث
مجازات یا طرز دادرسی برای مجرمان سیاسی باز شناخته اند تا در صورت اقتضاء و
مطابق مصلحت های خاصّ ،آن شرایط را بر جرائمی بار نمایند (اصغری.)33 :1378 ،
ب) نظام رومي -ژرمني
رویکرد دوم ،ناظر به کشورهای وابسته به گروه حقوقی رومی -ژرمنی ،مانند
بلژیک و فرانسه است که تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی را قبول کرده و در
قوانین کیفری خود برخی از مصادیق جرم سیاسی را به گونه ای سلبی تعیین نموده اند،
بدون این که تعریف جرم سیاسی را وارد مقرّرات موضوعه خود نموده باشند (عالی
پور و کارگری .)122 :1389 ،بر این اساس ،برخی از حقوقدانان تأسیس حقوقی جرم
سیاسی را از اختصاصات نظام حقوق مدون رومی -ژرمنی دانسته اند و بسیاری از آنها
معتقدند که چنین مفهومی در نظام های حقوق دیگر کشورها ،مانند کامن ال یا
کمونیستی ،اصالً ناشناخته مانده است (صانعی.)391 :1371 ،
ج) نظام های دیکتاتوری

1. Customary Law
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آن دسته از نظام های حقوقی که عالوه بر شناسایی جرم سیاسی به تعریف این
مفهوم و برشمردن عناوین مجرمانه سیاسی در قوانین موضوعه خود اقدام نموده اند.
کشورهایی مانند ایتالیا ،آلمان ،لیبی ،عراق ،سوریه و لبنان معدود نظام هایی هستند که
جرم سیاسی را به گونه ای روشن و درست تعریف نموده و در قوانین جزایی خود قرار
داده اند (پیوندی.)82-83 :1382 ،
 -1-2تعریف فتنه انگیزی
فتنه انگیزی در لغت به معنای اغواء ،فریبندگی ،فتنه ،گول زنی و گمراه سازی می
باشد و به معنای اختالف مردم در آراء و عقاید و به گونه ای است که منجرّ به ناآرامی
شود (دهخدا )165 :1377 :و در اصطالح ،صدور هر نوع بیانیّه کاذب ،فضاحت بار و
مغرضانه می باشد که علیه حکومت ،رئیس جمهور ،یا کنگره به قصد رسوا کردن،
ایجاد اختالل ،ناآرامی ،تشویق به بی حرمتی یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به
امریکا به کار می رود وسبب ایجاد رعب و ناآرامی در جامعه می گردد (جعفری
لنگرودی .)86: 1385،
 -1-3تعریف جاسوسي
جاسوسی ،از جرائم علیه امنیّت ملّی است و جرائم علیه امنیّت ملّی به جرائمی گفته
می شود که در درجه نخست ،مضرّ به حال امنیّت نظام یک کشور هستند هرچند بارها
و بارها واژه جاسوسی به گوش همگان رسیده اما آگاهی افراد نسبت به آن اندک
است .به عبارت دیگر ،هرگاه شخصی اطّالعات مهمّ یک کشور را در راستای انجام
وظیفه خود در زمینه های نظامی ،سیاسی یا امنیّتی در اختیار اشخاصی قرار دهد که
صالحیّت دسترسی به آنها را ندارند عمل مرتکب ،متضمّن نوعی جاسوسی می باشد
(همان).
 -1-4سیاست کیفری
سیاست کیفری به اقدامات حکومت و دولت در جهت پیشگیری از جرم و درمان
و بهبود وضع مجرمان اطالق می شود.
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 -2جرائم سیاسي در حقوق ایران
از زمان انقالب مشروطیّت جرائم سیاسی مورد توجه بوده است .پیش از انقالب
سال  57در قانون محاکمه وزرا مصوب  1307مقرر گردید در موارد تقصیرات سیاسی،
هیأت منصفه حضور خواهد داشت .قانون مجازات عمومی مصوب  1304در باب اول
بین جرائم عادی و جرائم سیاسی قائل به تفکیک شد و نسبت به مجرمین سیاسی
برخورد ارفاق آمیز داشته است .پس از انقالب اصل  168قانون اساسی مقرر می دارد
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم
دادگستری صورت میگیرد .نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت منصفه و تعریف
جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معیّن میکند .بنابراین وظیفه تدوین
قانون برای تعریف جرم سیاسی از زمان تصویب این اصل به عنوان یک صالحیّت
تکلیفی بر عهده مجلس شورای اسالمی قرار داده شده است .اما به دلیل فقدان اجماع
در تعریف جرم سیاسی ،انجام آن با تأخیر فراوان مواجه گردید .در سال  1395نهایتاً
قانونی تحت عنوان «قانون جرم سیاسی» تدوین گردید.
 -1-2مصادیق جرائم سیاسي
به طور کلّی دو روش برای بازشناسی جرم سیاسی از دیگر جرائم وجود دارد:
روش احصاء و روش ضابطه .در روش احصاء قانونگذار با برشمردن تعدادی از جرائم
به نام جرائم سیاسی آنها را از جرائم دیگر متمایز می کند .در مقابل ،در روش تعیین
ضابطه سعی می شود با تعریف جرم سیاسی ،راه شناسایی آن از جرائم عادی فراهم
شود که مانند یک قاعده کلّی می تواند مصادیق متعددی داشته باشد .قانونگذار ایرانی
روش احصاء را برای جرائم سیاسی برگزیده و در ماده  2جرائم سیاسی این مصادیق را
ذکر نموده است .ماده مزبور مقرر می دارد:
جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ( )1این قانون جرم سیاسی
محسوب می شوند:
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الف) توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
معاونان رئیس جمهور ،وزراء ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان مجلس
خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان.
ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری
اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ( )517قانون مجازات اسالمی بخش
تعزیرات.
پ) جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ( )16قانون فعالیت احزاب ،جمعیت
ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیّت های دینی شناخته شده
مصوب (.1360/6/7گروه های موضوع این قانون باید در نشریات ،اجتماعات و
فعالیّت های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند )1 :نقض آزادی های
مشروع دیگران )2 .ایراد تهمت ،افتراء و شایعه پراکنی).
ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران
انتخابات .تأکید مقنّن بر جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا است .در واقع آن
اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی ،انجام میدهند،
سیاسی تلقّی شده و از این منظر جرم سیاسی است.
ث) نشر اکاذیب
به طور کلّی نشر اکاذیبی که از طریق مطبوعات و رسانههای رسمی می باشد
مشمول قانون مطبوعات است .منظور از نشر اکاذیب در این قانون ،مواردی مانند
توزیع شب نامه یا نشر اکاذیب در تریبونها و منابر است که جرم عمومی است و از
مصادیق قانون مطبوعات خارج است و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و
مجازات است (قوانین مربوط به جرم سیاسی ،جرم امنیتی  ،محاربه و نشر اکاذیب).
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از نارسائی های این ماده فقدان عنوان رهبری در لیست اشخاص و مقامات سیاسی
است .در واقع ،این قانون توهین به رهبری را در بر نمی گیرد و توهین به شخص رهبر
جرم عمومی تعزیری و خارج از شمول جرم سیاسی است .از دیگر چالش های این
قانون در خصوص جرائم فوق االشعار این است که فروکاستن جرائم سیاسی
به توهین و افترا و نشر اکاذیب تأمین کننده نظر قانونگذار مؤسس نیست به خصوص
که توهین به مقدسات و مقامات عالی رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم
سیاسی خارج کرده و همچنان مشمول عنوان جرائم امنیتی است.
ال تابع آئین خاص است .نظر به
به نظر نگارندگان ،رسیدگی به جرائم سیاسی اصو ً
این که دستگاه ها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمین سیاسی می باشند،
منحص ر نمودن حاکمیّت قضایی در دست مقامات رسمی و قضایی شاید دور از احتیاط
باشد؛ بدین لحاظ حضور نمایندگان افکار عمومی یا همان هیأت منصفه در کنار
مراجع قضایی حاضر برای نیل به عدالت بیشتر قابل توجیه است.
جرائمي که جرم سیاسي محسوب نمي شوند:
قانونگذار در ماده  3اشاره به جرائمی دارد که از شمول جرم سیاسی مستثنی
هستند .به عبارت دیگر ،جرائمی که سیاسی محسوب نمی شوند تصریح قانونی شده
است.
ماده  3قانون جرائم سیاسی مقرر می دارد« :مباشرت ،مشارکت ،معاونت و شروع
به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف  -جرائم مستوجب حدود ،قصاص و دیات.
ب  -سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.
پ  -آدم ربایی و گروگان گیری.
ت  -بمب گذاری و تهدید به آن ،هواپیما ربایی و راهزنی دریایی.
ث -سرقت و غارت اموال ،ایجاد حریق و تخریب عمدی.
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ج  -حمل و نگهداری غیر قانونی ،قاچاق و خرید و فروش سالح ،مواد مخدّر و
روانگردان.
چ  -رشاء و ارتشاء ،اختالس ،تصرّف غیر قانونی در وجوه دولتی ،پولشویی،
اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.
ح  -جاسوسی و افشای اسرار.
خ  -تحریک مردم به تجزیه طلبی ،جنگ و کشتار و درگیری.
د -اختالل در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای
ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیّتی.
ذ -کلیه جرائم علیه عفّت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه
های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن».
 -2-2جرم سیاسي از منظر قانون اساسي
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل یکصد و شصت و هشتم مقرر نموده
است « :رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در
محاکم دادگستری صورت میگیرد .نحوه انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت منصفه و
تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی معین میکند».
این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو نوع ضابطه و معیار را مشخص نموده است:
ضابطه شکلی و ماهوی .ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب
قانون باشد .بنابراین تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیسجمهور یا هر شخص
دیگری مالک تعیین جرائم سیاسی نیست (پیوندی.)39 :1382 ،
ضابطه دوم معیار ماهوی است« :تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسالم
باشد» .با بررسی و تحلیل انواع جرائم سیاسی در اسالم و با توجه به تعریف جرم
سیاسی در این نوشتار میتوان گفت :هرچند در اسالم ،اصل یا قاعدهای مصرّح برای
شناسایی جرائم سیاسی وجود ندارد ،اما با توجه به این که برای جرم سیاسی درون
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سیستمی اسالم (بغی) مزایا و حمایت هایی برشمرده شده است ،می توان مجرمین
سیاسی را با رعایت شرایط دیگر ،مشمول اقدامات ارفاقی وحمایتی قرارداد .این مزایا
تبعیض ناروا به شمار نمی آید ،ولی هر جرمی که به هدف براندازی نظام یا ضربه به
ارکان اساسی آن که در اصل یکصد و هفتاد و هفتم مندرج است از دایره حمایتها و
امتیازات خارج خواهد بود.
یکی دیگر از ضوابط مرتبط با موازین شرعی آن است که جرائم سیاسی در
حضور هیأت منصفه انجام میگیرد و هیأت منصفه در بخشی از رأی دادگاه دخالت
دارد .حضور هیأت منصفه در صورتی میتواند مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد
که در زمره جرائم موجب حدّ ،قصاص و دیه نباشد؛ زیرا اوالً ،شرایط تحقّق و
مجازات و دادرسی این جرائم در شرع مقدّس تعیین شده و حضور هیأت منصفه در
رسیدگی به این جرائم مغایر با مسلّمات فقهی است .ثانیاً ،بر اساس مواد ( )2و ()11
قانون مجازات اسالمی و رأی وحدت رویه شماره  1365/10/25-45اصل قانونی بودن
جرائم و مجازاتها خاص جرائم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده است و جرائم
موجب حدّ ،قصاص و دیه را شامل نمی شود و به عبارتی ،چون تعریف قانونی جرم
سیاسی از شاخههای اصل قانونی بودن جرائم محسوب می گردد ،لذا این نوع جرائم
شامل جرائمی می شوند که شیوه رسیدگی ،میزان مجازات ،نحوه اجرای مجازات،
عفو و دیگر مقررا ت آن به ید حاکم باشد؛ چه آن که اطالق و عموم اصل چهارم
قانون اساسی شامل اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی نیز می شود و جرائمی
که همه مقررات رسیدگی آن در شرع تعیین شده است را نمیتوان مقیّد به حضور
هیأت منصفه نمود (موسوی فر.)34 :1398 ،
نکتة اساسی در این مصوّبه آن است که مصادیق جرم سیاسی در ماده ( )2به نحو
زیرکانهای (با افزودن حرف اضافه «از» به صدر ماده) تمثیلی قلمداد شده است .لکن
در ماده ( )3جرائمی که هیچگاه سیاسی به شمار نمی آیند ،به صورت حصری
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مشخص گردیده اند که محاربه ،افساد فیاالرض ،بغی (موضوع مواد  286تا 288
قانون مجازات اسالمی) و بسیاری از جرائم خشونت بار موجود در قانون را شامل نمی
شود و با توجه به اینکه این حصر افاده حجیّت مفهوم مخالف را میکند ،ضرورت
داشت که توسط شورای نگهبان خالف موازین شرع گرفته شود ،که این اتفاق رخ
نداده است.
نتیجتاً جرم سیا سی در جمهوری اسالمی ،جرمی است با مجازات تعزیری یا
بازدارنده که در آنها شخصی بدون آن که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های
اصلی نظام جمهوری اسالمی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر
والیت مطلقه فقیه ،اسالمیت و جمهوریت) داشته باشد ،با انگیزه نقد عملکرد حاکمان
یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی شودکه در قانون تعریف و
مصادیق آن تعیین میگردد (محبّی.)43 :1389 ،
 -2-3جرم سیاسي در قانون مصوب 1395
از جمله اصول قانون اساسی که تا قبل از سال  1395برای اجرای آن مقرره ای
تصویب نشده بود ،اصل  168است که براساس آن باید تعریف و شروط «جرم سیاسی»
و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسالمی مشخّص شود .این مسأله
منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست ،بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر
کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود (رفسنجانی مقدم.)78 :1295 ،
عدم اجرای این بخش از اصل  168یعنی لزوم تعریف جرم سیاسی  ،تنها یک اصل
را متوقّف نکرده بود؛ بلکه اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصل  27و اصول دیگر
به تبع عملیّاتی نشدن بخشی از اصل  ،168بالاجرا مانده بود .یکی از علل اساسی
تعریف نشدن جرم سیاسی ،مشکل «تعریف ناپذیری» آن می باشد (عالی پور:1389 ،
.)12
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جرم سیاسی ،عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد.
هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی ،به طور آشکار یا پنهان ،به زیر سؤال بردن
حاکمیّت موجود در جامعه به نفع همگان است .مجرم سیاسی ،داعیه دار اندیشه یا
تفکّری است که به نفع همگان است؛ به همین دلیل ،در نظر برخی اندیشمندان و بعضی
از قوانین کیفری جهان از آن به عنوان جرم پاک یاد میشود؛ زیرا انگیزه انجام آن
شخصی نیست ،بلکه منفعت عمومی است .جرائم سیاسی اصوالً به عنوان جرائم ضدّ
امنیّت کشور به شمار میآیند و با ارتکاب آن امنیّت کشور مورد تهدید قرار میگیرد
و در برخی از موارد ،هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان های متشکّل کشور است و
مرتکبین این جرائم با توجه به اعتقاداتشان دارای انگیزه های آرمانی هستند و عملشان
را نوعی عمل قهرمانانه میدانند.
تعریف قانونی جرم سیاسی ،این فرصت را ایجاد کند که بعضی از اشکاالت قانون
مجازات اسالمی در فصل اول کتاب پنجم برطرف شود؛ یعنی مثالً الفاظ مبهم نظیر
«تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیّت کشور» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام»
یا «جاسوسی» یا «دسته جات مفسدین» و موارد بسیاری دیگر و همچنین ابهامات
موجود در قسمت اول قانون مجازات اسالمی در باب محاربه برطرف شود ،زیرا وجود
این ابهامات باعث اتّخاذ تصمیمات قضایی می شود که گاه بسیار قابل تأمّل و گاه غیر
قابل قبول و حتی غیر قابل تصوّر است.
نظام حقوقی ما باید به سمتی برود که فعّاالن سیاسی در میان معتادان و جنایتکاران
حرفه ای قرار نگیرند و همچنین هیأت منصفه نباید نهاد منتخب حکومتی باشد؛ در
حالی که چهار عنصر حکومتی مسئول تعیین اعضای هیأت منصفه هست ،و تا زمانی
ل نشود صحبت از جرم سیاسی بی معناست.
که این مشکالت و ایرادات ح ّ
قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حقّ مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در
اردیبهشت  1395تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصوّر کرد با تصویب طرح جرم سیاسی،
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وظیفه قانونگذار به موجب اصل  168قانون اساسی به پایان رسیده است .در این قانون،
هیچ مالک و ضابطه دقیق و مشخّصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی ،ارائه نشده
است .شاید به همین دلیل در ماده  5این قانون ،تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده
دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق نه تنها
تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده  2این قانون ،با شمارش برخی
از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند ،بر ابهامات قانونی افزوده است؛ هرچند این قانون
دارای نواقصی است ولی آن را باید گامی رو به جلو دانست و معتقد بود که این قانون
باعث شده است اصل  168قانون اساسی که سال ها بالتکلیف مانده بود محقّق شود و
از جنبه رسمی و ظاهری ،توفیق نظام تقنین تلقّی می شود (رشیدی و خادمی:1396 ،
.)143
 -2-4تحلیل و بررسي جرم سیاسي در قانون جدید
در سال  92با تصویب قانون جدید و تعیین تکلیف مبهمی از جرائم سیاسی و
مجازاتی که برای مرتکبین این جرائم درنظر گرفتند قانونگذار راهکار مناسبی را
درنظر نگرفت و با چند عبارت تحت عناوین رسیدگی با  3قاضی در دادگاه کیفری
یک یا رسیدگی در دادگاه انقالب این جرائم و رسیدگی به آنها را محدود و در هاله
ای از ابهام قرار داد ،اما خوشبختانه علیرغم ایراداتی که در قانون جدید جرائم سیاسی
وجود دارد با این حال ،در سال  95قانونی تحت عنوان قانون جرائم سیاسی را تصویب
و خطّ بطالنی بر بسیاری از ابهامات کشید .در این قانون ،علیرغم تکرار برخی از
مسائل در قانون آئین دادرسی کیفری  92از جمله حقوقی که برای متّهمین وجود دارد
و وظایف ظابطین در برخورد با این جرائم و مجرمین سیاسی باز هم به بررسی این
مسأله پرداخته اما با این حال بهتر است به رسیدگی با حضور هیأت منصفه بیشتر مورد
توجه قرار گرفته و به صورت پررنگ تر در مواجهه با این مجرمین مورد استفاده قرار
گیرد.
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حال ،با وصف مراتب مذکور و این که مجریان قانون ،تعریف و تکلیف خاصّی
در برخورد با اینگونه جرائم نداشتند بسیار جای امیدواری است .با این حال می توان
گفت که جرم سیاسی به صورت جامع و کامل و خالی از ابهام تعریف نشده و صرفاً
مثال هایی در مورد انواع جرائم سیاسی عنوان نموده اند؛ لذا باید جرائم سیاسی را به
صورت موردی بررسی نمود .از طرفی نیز علنی بودن دادرسی در این جرائم باعث
شده تا قضات دقّت بیشتری در فرآیند رسیدگی داشته باشند و اصل بی طرفی را در
سرلوحه کار خود قرار دهند؛ لذا این امر و حضور هیأت منصفه باعث شده تا از نظر
شکلی ،دقّت بیشتری در زمان رسیدگی به این جرائم به عمل آید که این مطلب نیز در
راستای اصل  168قانون اساسی گام مؤثّری برداشته است.
از دیگر مواردی که به نظر نگارندگان می توان به آن اشاره کرد و در راه پیشبرد
قوانین مساعد به حال متّهم از آن یاد کرد بحث تعلیق اجرای مجزات و آزادی مشروط
است که از تلفیق در قانون جرائم سیاسی و قانون مجازات اسالمی این نتیجه حاصل
می شود که مجرمین این جرائم ،مشمول قوانین تعلیق اجرای مجازات و آزادی
مشروط شده و می توانند در شرایط موجود در قانون از آن بهره مند گردند.
پیرو اصول قانون اساسی می توان گفت که جرائم سیاسی از عمومیّت برخوردار
بوده و بسته به نوع جرم و صدمه ای که مجرم به پیکر جامعه و امنیّت آن وارد می کند
در زمره استفاده کنندگان از عفو نیز قرار خواهند گرفت .در اصل  10قانون اساسی به
این مه ّم اشاره شده و مقام معظّم رهبری تنها شخصی است که می تواند در این مورد
تصمیم مقتضی اتّخاذ کند؛ لذا دور از تصوّر نخواهد بود که مجرمین سیاسی از عفو
رهبری برخوردار گردند.
 -2-5راه های جلوگیری از وقوع جرم سیاسي
جلوگیری از جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است؛ لذا دولت ها راهکارهایی در
این زمینه اندیشیده اند :
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الف) رعایت حقوق اساسي و آزادی های افراد :آزادی سیاسی آن است
که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشورش از راه انتخاب زمامداران و افراد
سیاسی شرکت کند و یا خود فرد بتواند به عنوان کاندیدا در این زمینه افکار و عقاید
خود را به نحو مقتضی ابراز نماید (زراعت.)77 :1377 ،
ب) وجود مرجعي برای شکایت مردم از نحوه عملکرد دولت :امروزه
در همه کشورها این مطلب که بتوان از عوامل دولتی که همگی بدنه دولت را تشکیل
می دهند شکایت یا اعتراضی را در این زمینه مطرح کرد مراجعی را درنظر گرفته اند،
ل کشور طبق اصل  174قانون اساسی تشکیل و زیر
از جمله در ایران سازمان بازرسی ک ّ
نظر رئیس قوّه قضائیه فعالیت می کند و حدود و اختیارات آن را قانون تعیین می کند؛
همچنین است دیوان عدالت اداری که در اصل  173قانون اساسی به آن اشاره گردیده
است .حال ،دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی ممکن است در مقام اعمال
حاکمیّت دولت ،مرتکب تخلّفاتی گردیده و حقوق مردم را محترم نشمرند؛ طبیعی
است که ب رخی مراجع تعیین شده در احیای حقوق مردم و جلوگیری از اعمال
ناشایست در راستای ایفای نقش مؤثّر گام بردارند (همان.)81 :
ج) اجرای عدالت :اگر دولت دقیقاً به وظایفش عمل و دموکراسی را به نحو
کامل اجرا کند زمینه تحقّق جرم سیاسی به حدّاقل می رسد .مهم ترین عامل به وجود
آمدن جرم سیاسی ،عملکرد ناصحیح دولت ها و ایجاد نارضایتی در میان مردم است.
در این زمینه بهترین راه دولت ها برای جلوگیری از تحقّق جرم سیاسی ،توجه دولت به
اصول ذکر شده و ر عایت عدالت اجتماعی است (همان .)83 :البته این بدان معنی
نیست که اجرای همه این شیوه ها موجب می شود جرم سیاسی به کلّی از بین برود.
نتیجه این که در وقوع جرائم سیاسی باید عملکرد دولت ها در کلیه زمینه های
اقتصادی و فرهنگی و همچنین بحث نظارتی و اجرایی را مهم دانست ،هرچند در هیچ
جامعه انسانی نمی توان به طور کلّی جرم را از بین برد اما موضوع مهم این است که
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کنترل این جرائم به دست دولت ها و افراد بوده و راهی برای کاهش آن وجود دارد
که به سه مورد آن اشاره شد.

 -3جرائم سیاسي در حقوق آمریکا
بسیاری از مخالفت های به ظاهر عادی ،شورش ،یا مخالفت با وضعیّت موجود در
برهه های مختلف تاریخی ،جرم سیاسی تلقّی شده اند .این جرائم شامل اعتراض به
جنگ ،نهضت حقوق مدنی و جنبش زنان نیز می شوند (فردریش1996 ،؛ ایان راس،
جفری )184: 1390،برای مثال ،رهبر نهضت حقوق مدنی ،مارتین لوترکینگ پسر،
زمانی از جانب اداره تحقیقات فدرال (اف .بی .آی) خطرناک ترین فرد در آمریکا به
شمار می آمد ،زیرا تصوّر می شد که نظریه های او تهدیدی علیه نظم اجتماعی است.
حزب «پلنگ سیاه» و دیگر اعضای جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان های دولتی
قرار گرفتند ،زیرا مجرم سیاسی و دشمن کشور تلقّی می شدند (گسن.)343 :1374 ،
جرائم سیاسی عبارتند از :اقداماتی همانند خیانت ،فتنه انگیزی ،و جاسوسی .قوانین
مقابله با فتنه انگیزی نمی توانند برخالف تعهدات متمّم اول قانون اساسی باشند( ».
 ) Spagnoletti, Paolo 2005به عنوان نمونه ،هنگامی که مردم چین درسال
 1989در میدان «تیانانمن»1نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند ،نیروهای
حکومتی بالفاصله اعتراض کنندگان را محاصره کردند و به بهانه ارتکاب جرم سیاسی
آنها را اعدام یا محکوم به زندان نمودند .بسیاری از اعتراض کنندگان به خاطر ارتکاب
جرم علیه حکومت هنوز هم پشت میله های زندان هستند .در امریکا و دیگر
کشورهایی که حکومت دموکراسی بر آنها حاکم است ،پیگردهای مربوط به جرائم
سیاسی ،اندک هستند و نوع ًا منحصر به اعمالی مانند جاسوسی و خیانت می شوند (
.)2007.Cherif Bassiouni
1. Tiananmen
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جرائم دیگری که ذات ًا جرم سیاسی محسوب می شوند ،شامل :فریب دادن
حکومت (نوعی سرقت که در آن با استفاده از فریب یا نیرنگ ،اموال یا چیزی
ارزشمند به وجود می آید) و اختالس در پول های مالیات دهندگان (نوعی سرقت که
در آن ،حیف و میل اموال یا چیزی ارزشمند به دست می آید) .کالهبرداری و
اختالس صرفاً در صورتی جرم سیاسی است که برای دستیابی به اهداف اعتقادی یا
حمله به کلّ نظام ارزشی یک حکومت اتفاق افتاده باشد و یا از تهدیدی مستقیم علیه
قدرت سیاسی حاکم حکایت نماید .برای مثال ،قوانین ضدّ تراست که هدف آنها
فراهم کردن فرصت یکسان و حمایت از مصرف کننده است ،مانع از آن می شوند که
شرکت ها و مؤسسات تجاری ،بازار را به انحصار خود درآورند یا جلوی تجارت آزاد
را بگیرند .نقض قوانین ضدّ تراست از طریق کالهبرداری جرم سیاسی به شمار می
آید؛ زیرا نقض کننده آرمان های امریکا در رابطه با فرصت یکسان است؛ در نتیجه
یکی از ارزش های مهم دولت امریکا را مورد تهدید قرار می دهد.
«جرم سیاسی» بیش از همه به اعمالی اطالق می شود که به نیّت کسب منافع سیاسی
صورت می گیرند .از اینرو ،اعمال دیگری که برای کسب امتیازات غیر منصفانه انجام
می شوند نیز می توانند جرم سیاسی به شمار آیند؛ این اعمال می توانند شامل تخلّف،
فساد ،رشوه خواری ،اخّاذی و گرفتن حقّ السکوت باشند.
«ارتشاء» نوعی اخّاذی است ،اما اخّاذی به طور خاص مستلزم تهدید به وارد کردن
صدمه جسمی به فرد یا اموال یا حیثیّت اوست؛ یعنی شخص در صورتی مرتکب جرم
اخّاذی می گردد که به صورت غیر قانونی چیز با ارزشی را به دست آورد ،و این کار
را با اجبار نمودن افراد دیگر به تسلیم کردن مالشان انجام دهد« .حقّ السکوت» نیز
اصط الحی است که برای نوعی اخّاذی استعمال می گردد که در آن ،فرد تهدید می
کند که اطالعاتی را که به طور بالقوّه زیانبخش یا محرمانه هستند فاش خواهد کرد.
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 -4مرجع صالح برای رسیدگي به جرم سیاسي
بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی ،رسیدگی به جرائم سیاسی و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.
در ماده  4قانون جرم سیاسی ،این مسأله مورد اشاره قرار گرفته و قانونگذار مقرّر می
دارد « :نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه ،مطابق با
قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود ».اما سؤال اینجاست که چه کسی مرجع قانونی
تشخیص جرم سیاسی است ؟ در اصل  168صرفاً از لفظ دادگستری استفاده شده است.
اما با توجه به صالحیّت عامّ دادگاه های عمومی و نبود قرینه مبنی بر این که از
مصادیق محاکم اختصاصی است ،رسیدگی به این جرائم در صالحیّت دادگاه های
عمومی است .همچنین اصل  168قانون اساسی بدون بیان استثناء مقرر داشته است که
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی ،علنی است؛ بدین معنی که دادگاه پس از
احراز سیاسی بودن جرم حقّ ندارد از علنی بودن آن جلوگیری کند.
همچنین اگر در این رسیدگی دادگاه تجدیدنظر تشخیص داد که جرم ،سیاسی
است ولی در دادگاه غیر کیفری استان رسیدگی شود ،دادگاه تجدیدنظر حکم را
نقض کرده و پرونده را به مرجع صالح یعنی دادگاه کیفری یک استان ارسال می کند.
در واقع ،بر اساس این مصوبه مجلس ،مرجع تشخیص نوع جرم ،دادسرا یا دادگاه
صالح برای رسیدگی است اما اگر متّهم به موضوع اعتراض داشته باشد میتواند
اعتراض خود را بیان کند .در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری ،سیاسی
بودن یا نبودن جرم را اعالم کند .در خصوص اعتراض به این قرار ،قانون به مقررات
آئین دادرسی کیفری ارجاع داده است که در این خصوص کمی مبهم به نظر میرسد
(رحمانی.)103 :1397 ،
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 -5امتیازات مجرمان سیاسي
عالوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در جلسه
محاکمه آنها ،در صورتی که هیأت منصفه ،این افراد را مجرم تشخیص دهد و این
افراد به حبس محکوم شوند در این صورت ،مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده
خواهد شد.

1

اعضای هیأت منصفه بدون درنظرگرفتن گرایش های شخصی اظهارنظر می نمایند.
تصمیمات هیأت منصفه با اکثریّت مطلق حاصل میشود .پس از بیان نظر هیأت منصفه
به صورت کتبی ،دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید .در صورتی که نظر هیأت
منصفه بر مجرمیّت متّهم باشد دادگاه الزامی بر تبعیّت از نظر هیأت منصفه ندارد ،اما
اگر هیأت منصفه بر برائت متّهم نظر دهد دادگاه می بایست از نظر هیأت منصفه تبعیّت
نماید .اگر دادگاه با لحاظ نظر هیأت منصفه ،حکم به مجرمیّت متّهم صادر نماید ،این
حکم قابل تجدیدنظرخواهی است .دردادگاه تجدیدنظر دیگر نیازی به حضور هیأت
منصفه نمی باشد .عالوه بر این ،در دادسرا نیز حضور هیأت منصفه ضروری نمی باشد
(همان.)105 :
براساس ماده  6این طرح موارد زیر درباره متّهمان و محکومان جرائم سیاسی
ل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از
استعمال می گردد -1« :مجزّا بودن مح ّ
مجرمان عادی؛  -2ممنوعیّت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس؛ -3
ممنوعیّت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم؛  -4غیر قابل استرداد بودن مجرمان
سیاسی؛  -5ممنوعیّت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام
قضائی بیم تبانی آن را می دهد و آن را برای تکمیل تحقیقات الزم می داند ،اما در هر
حال ،مدت آن نباید بیش از  15روز باشد؛  -6حقّ مالقات و مکاتبه با بستگان درجه

 .1خبر گزاری تسنیم ،) 1395( ،از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم سیاسی در دوران محکومیّت.
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اول در مدت حبس؛  - 7حقّ دسترسی به کتب ،نشریات ،رادیو و تلویزیون در مدت
حبس».
عبارات «با انگیزه اصالح امور کشور» و «بدون آن که قصد ضربه زدن به اصل
نظام را داشته باشد» در ماده یک قانون جرم سیاسی این موضوع را به ذهن متبادر می
سازد که اساساً چرا باید در نظام حقوقی جرمی تحت عنوان جرم سیاسی داشته باشیم.
اگر خود را مدّعی رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های افراد می دانیم به چه
دلیل باید منتقدان را مجازات نمود .کسی که به عرصه عمومی وارد می گردد چه به
عنوان رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا … دارای شخصیّت حقوق عمومی می گردد
و می تواند مورد انتقاد از سوی گروه های مختلف مردم در جامعه قرار گیرد .به
عبارت دیگر ،به دلیل جایگاه خطیری که دارد باید همه نوع انتقادی را به جان بخرد
حتی اگر آن انتقاد از جنس توهین باشد .البته اگر منتقدان به جای شخصیّت حقوق
عمومیِ وی ،زندگی شخصی اش را هدف قرار دادند آنگاه می تواند در برابر انتقادها
اعتراض نماید .در غیر این صورت ،نماینده یا مقام های دیگر نباید از انتقادات تند
رنجیده خاطر شوند و افراد را مجازات نمایند؛ مانند آن چه در ایاالت م ّتحده آمریکا
شاهد هستیم .در ایاالت متّحده ،افراد آزادند که هر نوع انتقادی را به طور مثال به
رئیس جمهور اعمال نمایند و هیچ کس به این دلیل مورد تعقیب قرار نمی گیرد .این
انتقادها تا جایی است که زندگی خصوصی وی نیز از چشم منتقدان پنهان نمانده باشد؛
و در این زمان است که می توان ادّعای آزادی بیان نمود .جرم سیاسی آن هم در این
معنایی که قانون جرم سیاسی برشمرده است صرفاً در جهت محدود کردن آزادی بیان
است ،و نه در جهت ایجاد نظم در جامعه.

-6مجازات جرم سیاسي در دو کشور
در بیشتر کشورها ،اعدام از مجموعه مجازات های تعیین شده برای مجرمان سیاسی
حذف گردیده است (گلدوزیان)186: 1394 ،؛ گرچه اعدام در برخی از کشورها در
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مورد جرائم دیگر نیز اجرا نمی شود ،اما اولین گام مؤثّری که برای حذف مجازات
اعدام برداشته اند در مورد مجرمان سیاسی است .هرچند درمورد بسیاری از جرائم
مرتبط و مرکّب که ماهیّتی سیاسی ندارند ،مثل جرائم عادی ممکن است مجازات
اعدام استعمال گردد (زندیان.)15 :1398 ،
مجازات های بدنی برخالف مجازات اعدام ،سالب حیات نیست ،بلکه شامل آزار
و اذیّت جسمی مجرم می شود .مجازات های بدنی اغلب از قطع نمودن و شلّاق و ...
که آسیب جدّی بر جسم افراد وارد می کنند ،تشکیل می شود ،اما با توجه به مشخّصه
های جرم سیاسی نمی توان مرتکبان آن را با قطع عضو مجازات نمود .به ویژه این که
چنین مجرمانی امتیازات خاصّی دارند اما امکان دارد این مجازات در قالب شلّاق اتفاق
افتد (.) The white House ,2011
در مورد مجازات های سالب آزادی نیز بیشتر مجازات های جرائم سیاسی مطابق
بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی و قانون جرم سیاسی ،سالب آزادی و یا محدود
کننده آن هستند که قانونگذار ایران در مورد چنین مجرمانی این حربه را به کار می
برد .امکان دارد کیفر سالب آزادی در حدّ خفیف آن نیز با حبس های کوتاه جلوه
نماید .تفاوتی که این دو با هم دارند این است که در نوع اول ،مجرم به طور کلّی
آزادی خود را از دست می دهد اما در نوع دوم ،این آزادی محدود می گردد
(نوروزی.)12 :1395 ،
در مورد مجازات های سالب حقّ ،در برخی از موارد ،قانونگذار به عنوان
مجازات ،مرتکب جرم را از برخی از حقوق اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی محروم می
سازد.گاهی این مجازات ها در قالب مجازات های تکمیلی و اختیاری دیده می شوند؛
مانند-1 :منع از اشتغال به شغل ،حرفه یا کار معیّن (بند پ ماده  23ق.م.ا)؛  -2منع از
عضویّت در احزاب ،گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی (بند ذ ماده 23ق.م.ا).
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براى اولین بار در قانون جزاى امریکا ،مجازات هاى خفیفترى نسبت به مجرمین
سیاسى درنظر گرفته شد .سپس مجازات اعدام نسبت به مجرمین سیاسى ،لغو و
مجازات تبعید در قلعههاى مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین
سیاسى نیز پیش بینى شد .این تحوّل در مغرب زمین بعد از انقالب کبیر فرانسه بر
اساس این نگرش به وجود آمد که مجرمین سیاسى داراى انگیزه شرافتمندانه و به دنبال
اصالح جامعه مىباشند؛ برخالف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض
مىکردند.
امروزه درامریکا ،رژیم ارفاقى را در مورد مجازات مجرمین سیاسى پذیرفتهاند.
حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیف ترى نسبت به
مجرمین عادى براى مجرمین سیاسى درنظرگرفت ،لکن در عمل هنوز در برخى از
موارد سختگیری هایى وجود دارد ،البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازات
هاى سنگین مانند اعدام را نسبت به مجرمین سیاسى لغو کرده باشند؛ به همین جهت،
در دوران معاصر نیز در رژیم هایى که داراى حکومت هاى استبدادى و دیکتاتورى
هستند و خواست مردم در استقرار حاکم ّیت و دوام آن نقشى ندارد ( Finklea M.
)2012؛ مجازات هاى سنگین نسبت به مجرمین سیاسى وجود دارد ،البته ممکن است
از لحاظ ظاهرى و قوانین موجود ،مسأله به شکل دیگرى نمایانده شود (صانعى:1372 ،
.)139/2
حبس جنایى سیاسى دائم نیز جانشین مجازات تبعید گردید که براساس قانون قبلى
اجرا مىشد و دائمى بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصى اجرا مىشود؛
البته مجازات تبعید براى جرم علیه منافع اساسى مردم که خیانت و جاسوسى باشد هم
اکنون نیز پیشبینى شده است.
مجازات حبس جنایى موقّت نسبت به جرائم سیاسى و عمومى تفاوتى نداشته و
داراى سه درجه  20 ،15و  30سال مى باشد (.)Sandel, Michel J1996
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نتیجه گیری
از مجموع مطالب فوق می توان به نتایج ذیل اشاره کرد:
 -1جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری
ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران
دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان
توسعه یافت .با این وصف ،تحوّالت جرم سیاسی در نظام کیفری ایران تا حال حاضر
هیچگاه همسو با تحوّالت آن در نظام های کیفری مرجع و معیار نبوده است؛ چه آن
که نظام های حقوقی ،مرجع و مبدع جرم سیاسی سه دوره تحوّل تاریخی شامل دوره
سیاه شدّت عمل ،دوره طالئی ارفاق افراطی ،دوره تعدیل و افول سیاست ارفاقی را
پشت سر نهاده اند و اکنون در دوره ادغام جرائم سیاسی و عمومی بسر می برند و تنها
در رابطه با اجرای قاعده منع استرداد مجرمین سیاسی در برابر پناهندگان سیاسی از
کشورهای غیر غربی به آن وفادار مانده اند .مطالعه تحوّالت تاریخی جرم سیاسی در
حقوق ایران ،نشان از سیر تحوّلی معکوس با تطوّر آن در نظام های کیفری غربی دارد.
در مقابل ،سیاست کیفری آمریکا منطبق با تحوّالت جرم سیاسی در دوره معاصر در
نظام حقوقی رومی  -ژرمنی به عنوان نظام حقوقی مرجع در این مقوله است.
 -2بسط و توسعه حقوق و آزادی ها و حاکمیّت اصل مردم ساالری و پذیرش و
اجرای اصول دادرسی منصفانه از یک سو ،و گسترش جرائم خشونت آمیز علیه
شهروندان همانند تروریسم و کشتار جمعی و جنایات علیه بشریّت و تشدید سیاست
کیفری در قبال آن از سوی دیگر ،موجب تفکیک جرائم علیه ملّت از جرائم علیه
حاکمیّت و ادغام جرائم عمومی و سیاسی در کشورهای غربی نماینده نظام کیفری
رومی  -ژرمنی در دوران معاصر گردیده است .حال آن که سیاست کیفری ایران در
عصر مقارن با دوره طالئی و ارفاق افراطی در غرب ،بر مدار شدّت عمل با مجرمین
سیاسی و در عصر مقارن با دوره ادغام و تشدید برخورد با مجرمین سیاسی در غرب،
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بر مدار ارفاق با مجرمین سیاسی بنیان یافته است .به عالوه ،تعریف قانونی جرم سیاسی
در قانون مصوب  1395خالف مشی نظام های کیفری پیش رو در تمامی ادوار تطوّر
آن به ویژه در دوره ادغام است؛ چه آن که اوالً ،پیچپیدگی و نبودِ تعریف مورد اجماع
بین المللی از جرم سیاسی ،مانع تعریف جامع و کامل آن است و ثانیاً ،تئوری پیشامد
سیاسی در بازشناسی جرم سیاسی ،مقتضی واگذاری تمهید و تشخیص جرم سیاسی به
رویّه قضائی است .از اینرو نظام های حقوقی غربی  -خواه رومی  -ژرمنی یا کامن ال
 به نمایندگی انگلیس و آمریکا به سپردن امر تشخیص جرائم سیاسی به رویّه قضائیبراساس معاهدات بین المللی متمایل بوده اند .به عبارت دیگر ،براساس رویکرد
مصلحت گرایانه نحوه برخورد با معارضان و مخالفان حکومت ،منوط به شرایط و
اوضاع و احوال زمان واقعه و مصالح عالیه کشور و مرجع تشخیص آن ،محاکم هستند.
به عالوه ،تصریح قانونگذار ایران به عناوین خاصّ مجرمانه به عنوان جرم سیاسی ،مبیّن
نفی وصف سیاسی از عناوین مقارن و مشابه و به دیگر کالم تضییق هرچه بیشتر دایره
شمول جر ائم سیاسی است .گذشته از آن ،در قانون جرم سیاسی بخالف نظام های
کیفری ،مرجع و مبدع جرائم حکومت بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی ملت مورد
توجه قرار نگرفته است .این در حالی است که در نظام های حقوقی مردم ساالر غربی
اینگونه جرائم به عنوان جرم سیاسی منفی بخالف جرم سیاسی مثبت (جرائم سیاسی
شهروندان علیه حکومت) سزاوار شدّت عمل است .به عبارت دیگر ،قانون جرم
سیاسی ،جرم سیاسی منفی را به رسمیّت نشناخته است و بند ت ماده  2این قانون این
ادّعا را به وضوح اثبات می کند.
 -3به رغم رویکرد نوین قانونگذار ایران در اتّخاذ تدابیر ارفاقی نسبت به مجرمین
سیاسی ،نارسائی ها و رویکرد های بعضاً نسنجیده مقنّن مانع تحقّق اهداف اصل 168
قانون اساسی به طورکامل است .مهم ترین نارسائی ها و رویکرد های نسنجیده عبارتند
از:

 301ــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  27ـ تابستان 1401

نخست  -مستثنی کرددن کلّیه جرائم مستوجب حدّ؛ و حال آن که دستکم می
توان برخی جرائم حدّی را با توجه به طبع و ماهیّت آن به ویژه جرم بغی (با توجه به
شناسائی آن در قانون مجازات اسالمی به عنوان مصداقی از جرائم حدّی علیرغم
اختالف نظر در حدّی بودن آن و أقوی بودن احتمال خروج آن از جرائم حدّی) جرم
با وصف سیاسی تلقّی نمود .جرائم حدّی همانند قذف ،محاربه ،سرقت با وصف
سیاسی را هم می توان مشمول جرم سیاسی شناخت .به عالوه ،جرائم حدّی همواره با
اهمیّت تر از جرائم تعزیری نیستند تا رادع سیاسی شمردن جرائم حدّی باشد.
دوم -احصاء حصری مقامات سیاسی بدون ذکر نام مقام رهبری و سایر مقامات و
مأموران دولتی ،موجب تضییق بی موجّه دایره جرم سیاسی می گردد.
سوم -فرو کاستن جرائم سیاسی به توهین و افتراء و عدم تعمیم جرائم سیاسی به
سایر جرائم قانون فعالیّت احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن
های اسالمی یا اقلیّت های دینی شناخته شده مغایر رویکرد ارفاقی با مجرمان سیاسی
است .چهارم -مداخله حاکمیّت در انتخاب اعضای هیأت منصفه ،قاصر از تضمین
کامل اصل بی طرفی و برابری سالح ها و تضمین حقوق دفاعی متّهم در برابر حکومت
است.
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