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چکیده

قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت  1395تصوویب
نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی ،وظیفه قانونگواار بوه موجوب اصو  168قوانون
اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده  1این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛
مهمترین ضعف این قانون ،عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است .در این قوانون ،هویچ موال و ضواب ه
دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی ،ارائه نشده است .شاید به همین دلیو در مواده  5ایون
قانون ،تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده اسوت کوه پرونوده در آن م ورح
است؛ قانون فوق ،نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده  2این قوانون ،بوا شومار
برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند ،بر ابهامات قانونی افزوده است؛ هرچند ،این قوانون دارای نواقصوی
است ولی آن را باید گامی روبه جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اص  168قانوناساسی کوه
سالهای سال بالتکلیف مانده بود محقق شود واز جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی میشود.
کلیدواژه ها :جرم ،سیاسی ،اص  ،168هیأت منصفه ،قانون جرم سیاسی مصوب .1395
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مقدمه:
از جمله موضوعات قانون اساسی ،تا قب از سال  1395برای اجرای آن مقررهای تصوویب نشوده
بود ،موضوع اص  168است که بر اساس آن ،باید تعریف و شروط «جرم سیاسی» و نحوه انتخواب و
اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسالمی مشخص شود ،این مساله منحصر به نظام حقوقی کشور
ما نیست ،بلکه در بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده مویشوود (فراهوانی،
.)2 :1389
عدم اجرای این بخش از اص  168یعنی بحث جرم سیاسی و لزوم تعریف آن ،تنها یک اصو را
متوقف نکرده بود؛ بلکه اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اص  27و اصول دیگر به تبع عملیواتی
نشدن بخشی از اص  ،168بالاجرا مانده بود.
یکی از عل بسیار مهم تعریف نشدن جرم سیاسی را «تعریف ناپوایری» واژه مواکور مویداننود؛
مشک تعریف ناپایری جرم سیاسی در حکومتهای عرفی جدید ،که ریشه در گستردگی و پوشیدگی
و پیچیدگی پدیدههای سیاسی و دشواری تعریف سیاست دارد( .عالی پور.)12 :1389 ،
مبادرت به تعریف جرم سیاسی ،این فرصت را ایجاد کند که بعضی از اشوکاتت قوانون مجوازات
اسالمی در فص اول کتاب پنجم برطرف شود؛ یعنی مثالً الفاظ مبهم نظیر«تشکی دسته و جمعیوت
با هدف برهم زدن امنیت کشود» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظوام» یوا «جاسوسوی» یوا «دسوتهجوات
مفسدین» و موارد بسیاری دیگر و هم چنین ابهامات موجود در قسمت اول قانون مجازات اسالمی در
باب محاربه برطرف شود زیرا وجود این ابهامات باعث اتخاذ تصمیمات قضایی میشود که گاه بسویار
قاب تأم و گاه غیر قاب قبول و حتی غیر قاب تصور است.
نظام حقوقی ما باید به سمتی برود که فعاتن سیاسی در میان معتادان و جنایتکاران حرفهای قرار
نگیرند و همچنین هیأت منصفه نباید نهاد منتخب حکومتی باشود در حوالی کوه  4عنصور حکوومتی
مسئول تعیین اعضای هیأت منصفه هست ،تا این مشکالت و ایورادات حو نشوود صوحبت از جورم
سیاسی بی معناست.
طرح جرم سیاسی در  20اردیبهشت  1395در صحن علنی مجلس تصوویب شود و در تواریخ 29
اردیبهشت  1395مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
ماده  1این قانون جرم سیاسی را تعریف میکند و مقرر میدارد که«:هر یک از جورائم مصورح در
ماده  2این قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای
داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ،بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اص نظام را داشته باشود
جرم سیاسی محسوب میشود».
در تعریف جرم سیاسی از دو ضاب ه حقوقدانان استفاده کردند:
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الف .نظریه عینی یا مفهوم موضوعی« :جرم سیاسی آن است که در عم موجب ایجاد ضرر
و ل مه برای حکومت شود ،هر چند که در آن قصدسیاسی نباشد .بر اساس این نظریه ،در تحقق جرم
سیاسی کافی است که امر سیاسی بر آن بار شود» (ولیدی.)154 :1371 ،
ب .نظریه ذهنی یا مفهوم شخصی :در این رو  ،شخص مجرم و هدف او ضاب ه قورار موی
گیرد نه جرم و اثری که به جای می گاارد ،بنابراین رو  ،جرم سیاسی آن است که مجرم با انگیوزه
سیاسی و به قصد صدمه زدن بر پیکره دستگاه حکومت آن را انجام می دهد ،هر چند طبیعت عم او
از جرایمی نباشد که معموت جرم سیاسی نامیده می شوند» (صانعی.)401 :1372 ،
تعریف جرمسیاسی در قانون جرمسیاسی مصوب  1395به گونهای ترکیبی از هر دو ضاب ه ذهنی
و عینی است .ولی تشخیص ضاب ه ذهنی که متأثر از انگیزه مرتکب مورد انتقاد است؛ زیرا در ماده 5
این طرح مقرر شده است« :تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن
م رح است .متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه
نسبتبه غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند .مرجع رسیدگیکننده طی قراری در این مورد اظهارنظر
مینماید .شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آییندادرسی کیفری است».
اینکه نحوه احراز انگیزه سیاسی به دادسرا یا دادگاهی ارجاعی واگاار شود از ایرادات ایون قوانون
تلقی میشود زیرا هدف تمییز جرایم سیاسی از جرایم عادی مصون ماندن دادرسوی جورم سیاسوی از
اعمال نفوذ است در حالی که در ماده  5اساساً زیر بنای قوانون تخریوب شوده اسوت .هودف قوانون،
حمایتهای خاص از متهم و مجرم سیاسی است لیکن در این حالت دادگاه مویتوانود بوه راحتوی بوا
اظهار نظر بر غیر سیاسی بودن ،متهم را از این حمایتها محروم سازد .لاا برای رفع این ایراد پیشنهاد
می شود سابقاً دادگاه یک جلسه استماع مقدماتی داشته باشد ،و احراز انگیزه به هیأت منصوفه واگواار
گردد ،یعنی به صرف اذعان متهم در مورد انگیزه سیاسی ،قب از ورود به ماهیت دعوی ،هیأت منصفه
نسبت به انگیزه اظهار نظر کند.
به لحاظ این که تعریف ارائه شده در ماده  1تعریفی جوامع و موانع نیسوت و کموکچنودانی بوه
شناخت جرایم سیاسی نمیکند لاا اجباراً مصادیق متعددی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکور شوده
که بعضاً ویژگیهای جرم سیاسی را نیز فاقد میباشند.
در ماده  2قانون جرم سیاسی مصوب  1395مصادیق جرم سیاسوی مشوخص مویشوود بوه ایون
صورت که« :جرائم زیر در صورت ان باق با شرایط مقرر در ماده  1این قانون جرم سیاسی محسووب
میشوند.
الف .توهین یا افتراء به رؤسوای سوه قووه ،رئویس مجموع تشوخیص مصولحت نظوام ،معاونوان
رئیسجمهور ،وزرا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان مجلس خبرگان و اعضوای شوورای
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نگهبان بهواس ه مسئولیت آنان.
ب .توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهووری اسوالمی ایوران وارد
شده است با رعایت مفاد ماده ( )517قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات.
پ .جرائم مندرج در بندهای (د) و (هو) ماده ( )16قانون فعالیت احزاب ،جمعیتهوا ،انجمونهوای
سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب .1360.6.7
ت .جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسوالمی و
شوراهای اسالمی شهر و روستا بهاستثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث .نشر اکاذیب».
در ماده  4قانون جرم سیاسی مصوب  1395استثنائات جرایم سیاسی ذکر شده است:
« مباشرت ،مشارکت ،معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود:
الف .جرائم مستوجب حدود ،قصاص و دیات.
ب .سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.
پ .آدمربایی و گروگانگیری.
ت .بمبگااری و تهدید به آن ،هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
ث .سرقت و غارت اموال ،ایجاد حریق و تخریب عمدی.
ج .حم و نگهداری غیرقانونی ،قاچاق و خرید و فرو سالح ،مواد مخدر و روانگردان.
چ .رشاء و ارتشاء ،اختالس ،تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ،پولشویی ،اختفوای امووال ناشوی از
جرم مزبور.
ح .جاسوسی و افشای اسرار.
خ .تحریک مردم به تجزیهطلبی ،جنگ و کشتار و درگیری.
د .اختالل در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی بهکوار گرفتوهشوده بورای ارائوه خودمات
ضروری عمومی یا حاکمیتی.
ذ .کلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یوا
مخابراتی یا حام های داده یا غیر آن.
منظور از آوردن این اسثنائات مواردی است که با انگیزه و هدف سیاسی ماکور در مواده  1انجوام
گرفته باشد و گرنه ق عاً این جرایم عادی؛ و از عداد جرایم سیاسی خارج هستند.
مجرمان سیاسی معموتً با انگیزههای پست و مادی ،دست به ارتکاب جرم نمیزنند و غالباً افوراد
تحصی کرده و برخوردار از فرهنگ وات هستند؛ در مورد جرم سیاسی بهتر آن است کوه حاکموان در
عملکرد دقیق باشد و به وظایفش عم کنند و دموکراسی را رعایت کنند تا زمینه وقوع جرم سیاسوی
پیشگیری شود.
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نگارندگان در این مقاله به بررسی و نقد قانون جرم سیاسی مصوب  1395به خصووص تعریوف و
مصادیق جرمسیاسی میپردازد و در نهایت با ارائه تعریفی جوامع و موانع از جورمسیاسوی بوه هموراه
شناسایی دقیق مصادیق آن از مشکالت این طرح خواهد کاست و همچنین با عنایت به اینکه طورح؛
به تازگی به تصویب مقنن رسیده و پژوهشی در این زمینه صوورت نگرفتوه؛ ایون تحقیوق مویتوانود
ابهامات این قانون را تبیین و در زمینه ایرادات آن؛ پیشنهاداتی مناسب در جهت اصالح ارائه دهد.
گفتار اول :ضابطه شناخت جرائم سیاسی از سایر جرائم
ارائه ضاب ه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضوات و مجریوان حکوم ،کوه
به عنوان راهنمایی برای قانونگاار طرح میشود .به عبارت دیگر این علمای حقوق و سیاست هسوتند
که برآنند ،با تحلی جرائم و نحوه عملکرد مخالفین سیاسی افرادی که مستحق دریافت امتیازات ویژه
(که در قانون اساسی ما علنی بودن دادرسی و حضوور هیوأت منصوفه اسوت) را مشوخص کننود ،توا
قانون گاار با بیان حکم ق عی قضات را مکلف به اجرای آن نماید .لاا معیارهای ارائه شده صرفاً جنبه
تحلیلی داشته و تا جایی کاربرد دارد ،که قانون در یک نظام حقوقی مشخص تکلیف جرائم سیاسی را
تعیین نکرده باشد.
1
قدیمیترین معیار ،ضاب ه شخصی یا ذهنی است .به آن مفهوم که هر جرم عموومی مصورح در
قانون جزا ،هرگاه با انگیزهای خاص که همان انگیزه سیاسی است همراه شود ،جرم سیاسی بوهوجوود
می آید .بر اساس این ضاب ه هرگاه جرائم خشونتبار همچون سرقت به عنف ،قت و ...نیز بوا هودف
سیاسی همراه شود ،فرد مستحق دریافت امتیازات ویژه قانونی مختص مجرمین سیاسی خواهود بوود
(النصراوی .)131 :1977 ،این ضاب ه زمانی در اروپا م رح شده ،که کشوورها در کنوار برخوورداری از
امنیت نسبی ،درگیر مخالفتها با نظام حاکم بودند .اینگونه بیان می شود ،کوه ایون مجورمین دارای
نوعی «وسعت نظر» یا «انگیزه شرافتمندانه» هستند که آن ها را از مجرمین جورائم عموومی متموایز
میکند (حومد .)202 :1963 ،به این ضاب ه چند اشکال وارد است :اوتً تعریف جرم سیاسی به فوردی
که دارای انگیزه سیاسی است ،دور محسوب میگردد ،زیرا در هر دو عبارت «سیاسی» مبهم اسوت و
نیاز به بیان واضح دارد ،ثانیاً بین افرادی که در پی اصالح امور کشور با رعایت محاورات امنیت ملوی
هستند و مخلین امنیت ک کشور تفاوت قائ نیست .ثالثاً این ضاب ه دایره جرائم سیاسوی را توا حود
پوشش همه جرائم عمومی گستر میدهد .برخی از حقوقدانان این ضاب ه را به همین دلی اخیور،
واضح و بدیهی شمردهاند (حومد.)203 :1963 ،

. Subjective

1
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به علت گستردگی شمول ضاب ه ذهنی برخی ضاب ه مادی یا عینی1را پیشنهاد کورده انود .بور
اساس این ضاب ه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم مال عم قرار میگیرد .به
این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت ،نظم عمومی ،کلیت نظام سیاسی یوا ارکوان آن
باشد جرمسیاسی محسوب می شود (صالح ولیدی .)154 :1373 ،دادگاه عالی گردنوبو در جلسوه 13
ژانویه  1947این گونه مقرر کرد ،که جرائمی که علیه نظام سیاسی یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر
ضد حاکمیت آن ارتکاب یابد و نظمی که شاکله اصلی قوانین حکومتی یا تفکیکقوا را ایجاد کردهاند،
مخت کند جرم سیاسی محسوب میگردد (پیوندی .)98 :1382 ،به این نظریه نیز اشکاتت عمدهای
وارد است :اوتً در این ضاب ه نیز همچون ضاب ه ذهنی مالحظات مرتبط با امنیت ملی لحاظ نشده و
جاسوسی و خیانت به کشور را نیز شام می گردد ،که حمایت از این مجرمین معارض با عق سیاسی
است .ثانیاً هدف اصلی حمایت مجرمین سیاسی که به علت انگیوزه اصوالحگرانوه یوا شورافتمندانه و
بهدلی اشتباه در تحلی به ارتکاب جرم کشیده شدهاند ،را محقق نمیکند ،زیرا هرکس را که ولوو بوا
انگیزه منفعت شخصی (مانند انتقام جویی یا رسیدن به قدرت و ثروت) یا ضربه زدن به حکومت برای
خوشامد بیگانگان مرتکب جرم شده باشد ،را شام میشود (پیوندی.)99 :1382 ،
عده ای برای ح مشک دو نظریه فوق با ترکیب آن دو سعی نموده اند از کاسوتی هوای آن هوا
بکاهند و نظریهای مختلط2را ارائه دهند .بر اساس این نظر هرکس با انگیزه سیاسی بوه سواختارهای
حکومت ،مصلحت سیاسی کشور یا آزادی های مردم ل مه وارد سازد ،مرتکب جرم سیاسی شده است
(علیآبادی ،ج .)103 :1367 ،3قوانین کیفری ایتالیا ،سوریه و لبنان بر این مبنا عم کردهاند .هرچنود
این نظریه اشکاتت کمتری نسبت به دو نظریه قب دارد ،لکن حوالل مشوک اصولی نیسوت ،زیورا
ل مهزنندگان به امنیت ملی یا مرتکبین جرائم خشونت بار را نیز مجرم سیاسی دانسته و از طرف دیگر
تعریف ارائه شده دوری است ،زیرا تعریف «جرم سیاسی» با رکن «انگیزه سیاسی» صوحیح بوه نظور
نمیرسد.
عده ای دیگر ضاب ه حمایوت افکوار عموومی از مجورمین را موال تشوخیص جورم سیاسوی
دانسته اند ،به آن معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده جامعوه بووده و احساسوات
عمومی را نیز جریحه دار نکرده باشد ،جرم سیاسی محسوب می شود(ملک اسماعیلی .)76 :1355 ،این
نظریه نیز اشکاتت متعددی دارد .اوتً اگر جرمی سیاسی واقع گردید ،لکن افکار عمومی از آن م لوع
نبود ،یا رسانه ها فضای افکار عمومی را منحرف نمودند ،از مجرمین سیاسی حمایتی صورت نمیگیرد،
ثانیاً قضات در عم نیازمند مالکاتی منجز و نوعی هستند ،به نحوی که قواطع بتواننود حکوم صوادر
نمایند .در صورتیکه در این رو قاضی در بسیاری از موارد نمویتوانود ،بوه روشونی رویکورد افکوار
. Objective
. Mixed
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عمومی را تشخیص دهد .از همهمهمتر به نظر نمیرسد ،حمایت از افرادی که اخالل در نظم عمومی
یا امنیت کشور کردهاند ،یا موجب مخدو نمودن امنیت اجتماعی شدهاند (هاشمی ،)619 :1374 ،یوا
آنکه اسناد مهم و سری کشور را در اختیار بیگانه قرار داده یا به ترور اعضوای هیئوت حاکموه اقودام
کرده (گلدوزیان ،)405 :1378 ،یا با اعمال وحشیانه به تخریب شهر پرداخته باشند( ،علویآبوادی،ج،3
 )52 :1367ولو آنکه بتوانند بخشی از افکار عمومی را با خود هموراه سوازند ،رفتواری م وابق عقو
سیاسی باشد .خصوصاً آنکه کشور ها با اعمال صالحیت واقعی نسبت به جرائم امنیتی نه تنها توابعین
خود که این جرائم را مرتکب شده و از کشور خارج شدهانود را قابو مجوازات مویدانود ،بلکوه اتبواع
کشور های دیگر که خارج از مرزها مرتکب این جرائم شدهاند را نیز مجازات میکند (مواده( )5قوانون
مجازات اسالمی ماده( )113-10قانون مجازات عمومی فرانسه (گودرزی بروجوردی )20 :1386 ،و از
آنجا که اص عدم استرداد مجرمین سیاسی مغایرت مفهومی جدی با اص صالحیت واقعی رسیدگی
به جرائم علیه امنیت کشور دارد ،باید کلیه جرائم موضوع فص اول قانون تعزیورات و مجوازاتهوای
بازدارنده (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) خارج از دایره جرم سیاسی قلمداد شود.
بر اساس ضوابط و معیارهای فوق ،کشورهای مختلف در قوانین عادی خود ،اسوناد بوینالمللوی و
محققین حقوقی تعاریف گوناگونی ارائه کردهاند.
از بررسی مجموع تعاریف ماکور می توان از موارد زیر به عنوان شاخصوه هوای اصولی و ارکوان
تعاریف یاد کرد:
الف .ارتکاب جرم معلول هیجان ناشی از نوعی عقیوده سیاسوی بووده(مقدموه قوانون اسوترداد
مجرمین فرانسه) یا از انگیزه سیاسی فاع آن حاص شده باشد (مدنی.)339 :1369 ،
ب .جرم ارتکابی به بنیان و اساس کشور یا امنیت عموومی ل موه وارد سوازد(.مواده( )3قوانون
استرداد مجرمین آلمان)
پ .جرم ارتکابی علیه رئیس کشور یا اعضای هیئت حاکمه انجام شده باشود(.مواده( )3قوانون
استرداد مجرمین آلمان)
ت .جرم ارتکابی علیه مصالح سیاسی کشور اتفاق افتاده باشد(ماده( )8قانون مجوازات عموومی
ایتالیا).
ث .جرم ارتکابی علیه حقوق سیاسی شهروندان(همان و طورح قوانونی جورم سیاسوی مصووب
 )80/8/3یا حقوق فردی یا عمومی افراد جامعه(ماده( )195قانون مجازات سوریه) انجام شده باشد.
ج .هدف جرم واژگون کردن نظام سیاسیو اجتماعی باشد (صانعی.)289 :1374 ،
چ .هدف از ارتکاب جرم ،ل مه زدن به موقعیت قودرت سیاسوی بووده باشود ( Davip, 1999
.):250
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خ .موضوع جرم مستقیماً بر ضدحاکمیت انجام شده باشد (.)Henri,1990:1158
ح .هدف از ارتکاب جرم کسب قدرت سیاسی باشد (.)Henri,1990:1158
 .موضوع جرم تشکیالت عمومی کشور بوده و قصد مرتکبین اخالل در آن تشکیالت باشود
(.)Bledsone,2003:113
و .موضوع جرم شیوه اداره حکومت و حقوق ناشوی از آن باشود (کنفورانس بوینالمللوی کپنهوا
.)1935
ه .موضوع جرم سیاسی کارکرد حکومت بر اساس معیارهای دینوی یوا کوارکرد مسوئولین بور
اساس همان معیار باشد (پیله.)213 :1384 ،
به نظر نگارندگان بین همه ضوابط یاد شده این دو ضاب ه می تواند ،شاخصه اصولی باشود و
سایر مالکات در ذی این دو تعریف و تحلی گردند.
در واقع جرائم سیاسی دو دسته اصلی را تشکی میدهند:
الف .جرائم سیاسی درونسیستمی ،ب .جرائم سیاسی برونسیستمی.
نکته اول اینکه :اص الحات «جرائم سیاسی درونسیستمی» و «جرائم سیاسی برونسیستمی»
وضع نگارنده است و تاکنون در ادبیات مکتوب حقوقی کشور این دو اصو الح و تقسویمبنودی ارائوه
شده اثری یافت نمی گردد .هرچند مضمون این تقسیمبندی در برخی نوشتهجات (پیلوه)214 :1384 ،
و پایاننامههای علمی دانشگاهها و مناظرهها و سخنرانیهای علمی یافت میگردد .همچنین برخی به
صراحت از عدم اغماض افکار عمومی و قوانین مملکتی و حتی سنت باسوتانی از برخوی از مجورمین
سیاسی دم زدهاند (علی آبادی ،ج .)98 :1367 ،1که خود بیانگر آن اسوت کوه از نظور ایون محققوین
جرائم سیاسی به دو دسته قاب حمایت و غیرقاب حمایت تقسیم میشوند.
نکته دوم اینکه :جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد و اساساً اعتباری است .اگر واقعیتی خوارجی
بود که این اص الح از آن خبر می داد ،یا تعریف متفق علیهی وجود داشت ،قوانون اساسوی در اصو
یکصدوشصتوهشتم الزامی به تعریف آن بر اساس موازین اسالمی نمیکرد.
اینکه دیده می شود ،قوانین برخی از کشورها یا برخی تعاریف ارائه شده توسط محققین ،قت و
سایر جنایات علیه تمامیتجسمانی این کشور یا اعضای هیئت حاکمه را جرمسیاسی دانسته و بسیاری
نیز از دایره شمول مصادیق این اص الح بیرون دانستهاند ،یا اینکه برخوی جاسوسوی یوا خیانوت بوه
کشور را جرم سیاسی میدانند و برخی دیگر این جرائم را در دایره جرائم علیه امنیوت کشوور قلموداد
میکنند ،نشانگر آن است ،که این اص الح بسیار منع ف بوده و خود به تنهوایی بور اسواس حقیقوت
لغویه نمیتوانند مصادیق خود را تحدید نماید .لکن آنچه مهم است ،دو ضاب ه شکلی و ماهوی است
که قانونگاار اساسی برای جرم سیاسی در نظر گرفته است:
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اص یکصدوشصت وهشتم قانون اساسوی مقورر داشوته اسوت« :رسویدگی بوه جورائمسیاسوی و
م بوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد .نحوه انتخواب،
شرایط ،اختیارات هیئت منصفه و تعریف جورم سیاسوی را قوانون بور اسواس مووازین اسوالمی معوین
میکند».
اص فوق برای تعریف قانون اساسی دو ضاب ه تعیین کرده است :ضواب ه شوکلی و مواهوی.
ضاب ه شکلی آن است که تعریف جرمسیاسی باید بهموجب قانون باشد .لاا تشخیص قضات یا رئیس
قوه قضائیه یا رئیسجمهور یا هر شخص دیگری مال تعیین جورائم سیاسوی نیسوت (پیلوه:1384 ،
.)39
ضاب ه دوم معیار ماهوی است« :تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسوالم باشود» .بوا
بررسی انواع جرائم سیاسی در اسالم و با عنایت به تعریف حداکثری که از جرم سیاسی ارائه نموودیم،
میتوان گفت :هرچند در اسالم اص یا قاعدهای مصرح در شناسایی جرائم سیاسی وجود ندارد ،لکون
با توجه به اینکه برای جرم سیاسی درون سیستمی اسالم (بغی) مزایا و حمایتهوایی درنظور گرفتوه
شده است ،حمایت هایی را با رعایت دیگر شرایط برای مجرمین سیاسی درنظور گرفوت و ایون مزایوا
تبعیض ناروا محسوب نمیگردد .لکن هرجرمی که به انگیزهبراندازی نظام یا ضربه به ارکوان اساسوی
آن که در اص یکصدوهفتاد وهفتم مندرج است از دایره حمایتها و امتیازات خارج خواهد بود.
نکتة بسیار مهم و قاب عنایت در این جا توجه به متن مشروح مااکرات قانون اساسی است که
نشان می دهد مققن اساسی نیز هم همین مفهوم را در ذهن داشته است .هنگوام تصوویب موتن ایون
قانون برخی از خبرگان ملت با ایراد این مسأله که جرمی مانند جاسوسی یا فرار از میدان جنگ نبایود
مشمول حمایت گردد ،درصدد حاف این اص از پیشنویس بودند .لکن با رد این ایراد به این نحو که
این جرائم ،سیاسی محسوب نمیشوند ،این اص با  57رأی موافق در مقابو  2رأی ممتنوع و  2رأی
مخالف به تصویب میرسد (صورت مشروح مااکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسوی جمهووری
اسالمی ایران .)1678 -1681 :1364 ،به عبارت دیگر قانونگاار اساسی درپوی آن نبووده اسوت کوه
جاسوسی را که از جرائم امنیتی محسوب می گردد ،در زمره جرائم سیاسی قلمداد کند .لاا میتووان از
معیار جرم جاسوسی برای دیگر جرائمی که به ارکان یا امنیت کشور ضربه میزننود اسوتفاده نموود و
محدوده جرائم سیاسی را بهنحو صحیح تری تعیین نمود.
از دیگر معیارهای مرتبط با موازین شرعی آن است ،که جرائم سیاسی در حضور هیئت منصوفه
انجام می گیرد و هیئت منصفه در قسمتی از رأی دادگواه دخیو اسوت ،تعریوف پیشونهادی تنهوا در
صورتی میتواند مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد که در دایره جرائم موجب حود ،قصواص و دیوه
نباشد ،زیرا اوتً شرایط به این جرم در شرع مقدس تعیین شده و حضور هیئت منصفه بهعنوان یکی از
ارکان دادرسی مغایر با مسلمات فقهی است .ثانیاً بر اساس مواد( )2و ( )10قوانون مجوازات اسوالمی
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مصوب  1392و رأی وحدت رویه شماره  1365/10/25-45اص قانونی بوودن جورائم و مجوازاتهوا
خاص جرائم موجب تعزیر است و جرائم موجب حد ،قصاص و دیه را شام نمیگردد و از آنجوا کوه
تعریف جرم سیاسی از شاخههای اص قانونی بودن جرائم است ،لاا این نوع جرائممنصرف به جرائمی
خواهد بود که شیوه رسیدگی ،میزان مجازات ،نحوه اجرای مجازات ،عفو و دیگر مقوررات آن بوه یود
حاکم باشد .زیرا اطالق و عموم اص چهارم قانون اساسی بور اصو یکصودوشصوتوهشوتم قوانون
اساسی نیز جاری است و جرائمی که همه مقررات رسیدگی آن در شرع تعیین شده است را نمیتووان
مقید به حضور هیئت منصفه کرد.
گفتار دوم :عدم تعریف جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی مصوب 1395
مهمترین ضعف این قانون ،عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است .البتوه ایون مشوک  ،فقوط
منحصر به قانونگاار ایران نمیباشد ،بلکه در اکثر کشورها ،تعریف واحدی از جرم سیاسی وجود ندارد.
ولی اجمات اکثر حقوقدانان و نظام های حقوقی مشهور «هرگونه اقدامی کوه بوا انگیوزه شورافتمندانه
علیه نظام سیاسی کشور انجام شود» یا «هرگونه اقدام علیه نحوه حکومت و چگونگی حکمرانوی» را
جرم سیاسی تلقی میکنند (پیوندی.)91 :1382 ،
در این قانون ،هیچ مال و ضاب ه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسوابی ،ارائوه
نشده است .شاید به همین دلی در ماده  5این قانون ،تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا
یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن م رح است.
عدم تعریف دقیق جرم سیاسی و عدم ارائه ضاب های همگانی و عمومی برای تمایز جرم سیاسوی
از سایر جرائم ،سبب میشود که نظام حاکم بتواند منتقدین سیاسی خویش را در ذی نام های دیگر و
تعاریف و عناوین دیگری از شمول این قانون خارج کند و آنان را از دسترسی به مزایوای مندرجوه در
قانون اساسی و در این قانون برای مجرمین سیاسی ،محروم سازد و در نتیجه موجب تضوییع حقووق
آنان بشود .در صورتی که تعریف اجمالی فوق را بپایریم ،بسیاری از متهمینی که تحت عنوان «جرائم
امنیتی» یا «جرائم ضد انقالبی» محاکمه میشوند ،تحت شمول جرائم سیاسی قرار خواهند گرفوت و
در نتیجه از مزایای اص  168قانون اساسی و از مزایای همین قانون جرم سیاسی بهره منود خواهنود
شد.
آنچه در ماده  1این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی .همچنین اصال مهم
نیست عنوان این مصوبه چه باشد؛ جرم سیاسی یا هر جرم دیگر بلکه غرض نگارندگان این است که
با بیان چند نکته از این قانون به این موضوع بپردازیم که در فرآیند قانوننویسی ،قانونپردازی ،قانون
پاتیی و قانونگااری ،کشور ما با چه دشواریهای ریز و درشتی دست به گریبان است .بواتخره بایود
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برای این نابسامانی و آشفتگی تقنینی چاره ای اندیشید .یک مساله این است که قانون را چگونه بایود
نوشت ،الفاظ و کلمات را با آشنایی با زبان موضوع چگونه به کار برد تا همگان ،بلکه آشونایان بوا آن
زبان منظور قانونگاار را به درستی متوجه شوند .اهمیت این موضوع در وضع قوانین کیفری به مراتب
بیشتر از قوانین دیگر است .ماده یک این قانون مثال خوبی است برای آنچه میخواهیم عرض کنیم،
بهموجب این ماده کسی که مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده  2این قانون شود ،مثالً جرم توهین
یا افترا «علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور» چنانچه «با انگیوزه
اصالح امور کشور» باشد و «قصد ضربه زدن به اص نظام» را نداشته باشد ،رفتوار جورم سیاسوی
محسوب میشود .ممکن است از خودتان سوال کنید منظور از «ضربه زدن به اص نظام» یعنی چه؟
کجای نظام؟ مصداق آن چیست؟ ابهام آن چنان است که هر کس چیزی از این عبارت که در اصو
بار معنای حقوقی ندارد ،متوجه میشود و این ابهامات در آینده دردسر خواهد شد.
با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت تعریف پیشنهادی نگارندگان برای جورائم سیاسوی
باید:
به موجب قانون ،خارج از محدوده جرائم موجب حد ،قصاص و دیه ،و خارج از جرائمی باشود ،کوه
با انگیزه ضربه به اساس نظام و ارکان و پایوههوای آن واقوع مویشوود؛ در نتیجوه جورم سیاسوی در
جمهوری اسالمی ،جرمی است با مجازات تعزیری که در آنها شخصی بدون آنکه قصد ضوربه زدن
به اصول و چارچوبهای اصلی نظام جمهوری اسالمی (دین و ماهب رسمی کشوور و ابتنوای نظوام
سیاسی بر وتیت م لقه فقیه ،اسالمیت و جمهوریت) داشته باشد ،با انگیزه نقد عملکورد حاکموان یوا
کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین
میگردد ،شود.
گفتار سوم :نارسایی مصادیق جرمسیاسی در قانون جرمسیاسی مصوب 1395
قانون فوق ،نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده  2قانون ،با شومار
برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند ،بر ابهامات قانونی افزوده است .زیرا این مصادیق نه جوامع
هستند نه مانع .به عالوه ،قانونگاار با ارائه این مصادیق ،تعریف خوویش از جورمسیاسوی را بوا جورم
سیاسی مص لح در دنیا و رایج نزد حقوقدانان ،بیگانه ساخته است .تعریف جدیدی را ارائوه داده اسوت
که هرگز مورد نظر حقوقدانان و کنشگران سیاسی نبوده است؛ این نوع معرفی مصادیق جرم سیاسی،
ساده پنداری صورت مساله است.
مصادیق برشمرده در بند «الف» و «ب» ماده  2این قانون ،عبارتند از «:توهین یا افترا به روسای
سه قوا ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،و» ...مصادیق بند «پ»« ،جرایم مربووط بوه فعالیوت
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احزاب و جمعیت هاست» که در قانون مربوطه مشخص شده است .مصادیق بند «ت» جرایم مقرر در
قوانین انتخاباتی است .مصادیق بند «ث» نیز مربوط به «نشر اکاذیب» است.
این تعریف از جرم سیاسی ،با ارائه این مصادیق ،نوعی ساده نگری و ساده پنداری و ساده نشوان
دادن «کنش سیاسی» است .مگر کنش و فعالیت یک کنشگر سیاسی ،حتوی یوک کنشوگر سیاسوی
برانداز ،توهین و افترا به روسای مملکت ایران یا روسای و نمایندگان سیاسی دولخارجی که در ایران
هستند ،میباشد؟ مگر تال کنشگرانسیاسی و حقوقدانان برای تمایز متهمین جرایم سیاسی از سایر
جرایم ،تال برای تمایز توهین کنندگان و افترا زنان به روسای مملکوت ،و ناشورین اکاذیوب بووده
است؟
کنشگرسیاسی که از چارچوب رقابتهای موجود خارج میشود و کونش او موجوب محاکموه وی
میشود ،در شدیدترین شک برخورد وی با نظام سیاسی ،ممکن است وی کنشگری برانداز باشد کوه
با نظام سیاسی موجود در افتاده است .کنش وی به هیچ وجه در مصادیق فوق خالصه نمیشود .بنابر
این ،تعریف فوق ،به هیچ وجه تعریفی جامع نیست .به عالوه ،توهین و افترا ،جرایمی هسوتند کوه در
سایر قوانین از قبی قانون مجازات اسالمی ،تعریف شده اند و مجازات آن ها نیوز مشوخص گردیوده
است .نشر اکاذیب نیز همین وضعیت را دارد .در قوانین دیگر ،این رفتارهای مجرمانه تعریف شدهاند و
مجازات آن ها نیز مقرر شده است .اگر این مصادیق را نمونه های انحصاری جرم سیاسی ،یا بارزترین
نمونههای جرم سیاسی بپنداریم ،در این صورت چه نیازی به تصوویب ایون قوانون بووده اسوت زیورا
مجازات این رفتارهای مجرمانه در سایر قوانین مربوطه مشخص شده اسوت و در ایون قوانون ،نکتوه
جدیدی در این زمینه ارائه نشده است.
گفتار چهارم :نقد هیات منصفه برای رسیدگی به جرم سیاسی
عجیب است که شورای نگهبان در این عبارت هیچ ابهامی ندیده است .عوالوه بور آن ،بوه نظور
می رسد که معاونت قوانین مجلس هم در این مصوبه نتوانسته است به خووبی بوه وظوایف خوود بور
اساس قانون  1389عم کند .این ابهامات راه را باز میگاارد تا مرجع قضایی (و نه هیاتمنصوفه) در
تشخیص جرم سیاسی به همین رویه کنونی در تشخیص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متوسو
شود.
گاشته از بحث جایگاه هیات منصفه و نقشی که عموما به این هیاتها واگاار مویشوود ،مسواله
مهم انتخاب اعضای هیات منصفه است .در تبصره ماده  4این قانون مقرر شوده اسوت کوه مقوررات
مربوط به هیات منصفه م ابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  92اسوت .وقتوی بوه قوانون
آیین دادرسی کیفری مراجعه میکنید متوجه میشووید کوه تبصوره مواده  305ایون قوانون احکوام و
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ترتیبات هیات منصفه را به قانون م بوعات احاله داده است .با مراجعه به قانون م بوعات و به ویوژه
ماده  36این قانون (الحاقی  )1379در مییابیم که انتخاب اعضای هیات منصفه م بوعات به عهوده
جمعی از مقامات اجرایی کشور گااشته شده که هر دو سال یوک بوار بوه دعووت و بوا حضوور وزیور
فرهنگ و ارشاد اسالمی (و در مراکز استان به دعوت و با حضور مدیر ک فرهنگ و ارشاد اسوالمی)
گرد هم میآیند و تعدادی را به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب میکنند .وقتی به سووابق بحوث
هیات منصفه در نظریات شورای نگهبان برمیگردید ،تناقضاتی را در این زمینه مالحظه میکنید که
قاب تام است.
شورای نگهبان در نظریات پیشین خود انتخاب اعضوای هیوات منصوفه را از اموور اجرایوی قووه
قضاییه و اختیارات رئیس این قوه می دانست و حضور وزیر ارشاد یا مدیر ک فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان و سایر مقامات اجرایی را در هیات گزینش مغایر با اصول قانون اساسوی بوه ویوژه اصو 157
تشخیص داده بود .حال چ ور شد که در انتخاب اعضای هیات منصفه جرائم سیاسی بار دیگور وزیور
ارشاد (یا مدیر ک فرهنگ و ارشاد اسالمی استان) مسئولیت دعوت و وظیفه حضور در ایون جموع را
پیدا کردند و شورای نگهبان هم هیچ یک از این مقررات را در قانون اخیر مغایر شرع و قانون اساسی
نشناخته است؟ حتما باید در سامانه قانونگااری اشکالی وجود داشته باشد .حال بماند کوه ایون هیوات
منصفه که باید بتواند سیاسی بودن یا نبودن رفتار مرتکب را از جرائم عادی تشخیص دهد ،حضور
در دادرسی به چه معنی است؟ تجربه هیات منصفه م بوعات در وضع فعلی باید راهنموای مقونن در
مصوبه اخیر قرار میگرفت که هیچ اعتنایی به آن نشد.
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نتیجه گیری:
طرح قانونی «جرمسیاسی» در اردیبهشت  1395به تصویب نهایی رسید که مهومتورین دسوتاورد
این قانون ،تعریف «جرمسیاسی» با چالشی جدی مواجه است و فروکاستن جرائم سیاسی به توهین و
افترا و نشر اکاذیب تأمینکننده نظر قانونگاار مؤسس نیست بهخصوص که تووهین بوه مقدسوات و
مقامات عالیرتبه و م راجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم سیاسی خارج کورده و همچنوان مشومول
عنوان جرائم امنیتی است.
جرائم ماکور بدون تعریف و تصویب این قانون که باید نتیجه چهار دهه تحقیق و بررسوی بووده
باشد ،اگر توسط م بوعات یا رسانهها انجام میشد در وضعیت فعلی هم جرم م بوعاتی تلقی میشود
و با حضور هیأت منصفه و در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار میگرفت بنابراین به نظر میرسد موراد
قانونگاار از احصای توهین ،افترا و نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی مربوط به مواردی مانند توزیوع
شبنامه یا سخنرانی در تریبونهای عمومی باشد که از شمول قانون م بوعات خارج هستند .قووانین
و مقرراتی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به تصویب مراجع قانونی رسیده ،حوزه وسیعتری را برای
جرائم سیاسی در نظر گرفته است؛ ماده واحده تیحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصووب
 1358/1/18شورای انقالب اسالمی اقدام علیه امنیت را جرم سیاسی تلقوی کورده اسوت و مواده 15
قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولوت مصووب ،1360/7/5
فعالیت بهنفع گروههایی که فعالیت آنها ممنوع شده ،ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسوالمی
از قبی شوایعه پراکنوی ،اعموال فشوارهای گروهوی یوا فوردی بورای تحمیو مقاصود نامشوروع یوا
بهدست آوردن امتیازات قانونی و تبلیغ علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده است.
فلسفه لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون اساسی رواداری و مسامحه نسبت به مجرموان سیاسوی
است و با عنایت به اینکه در جمهوری اسالمی به استناد اص پنجواهوششوم قوانون اساسوی خداونود
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به استناد اص ششم قانون اساسی امور کشوور
باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و تصدی مقامهای سیاسی از طریق انتخابات عموومی و بودون
ضرورت توس به زور و قهر صورت می گیرد بنوابراین دولتموردان نبایود در پوی حفوظ و دوام اقتودار
شخصی باشند و رقبای سیاسی را تحم نکرده و با اندیشوه سوختگیرانه از طریوق محکومیوتهوای
شدید به برخورد با مخالفان بپردازند بنابراین تزم است در تعریف جرم سیاسوی سوعه صودر بیشوتری
ملحوظ شود و حداق تعریف کنفرانس بینالمللی  1935را کوه جورائم علیوه نحووه اداره حکوموت را
سیاسی تلقی میکند بپایرند و با اصالح قانون ماکور در مجلس تعریف جوامعتوری از جورم سیاسوی
ارائه شود.

◊ 218

قانون جرم سیاسی مصوب  1395در بوته نقد◊ ...

پیشنهادات:
انتخاب اعضای هیأت منصفه از امور اجرایی قوه قضاییه و اختیارات رئیس این قوه باید دانسوت و
حضور وزیر ارشاد یا مدیرک فرهنگ و ارشاد اسوالمی اسوتان و سوایر مقاموات اجرایوی را در هیوات
گزینش مغایر با اصول قانوناساسی بهویژه اص  157میباشد؛ از این رو پیشنهاد میشود حضور وزیر
ارشاد یا مدیر ک فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و سایر مقامات اجرایی را در هیات منصوفه از مواده
 36قانون م بوعات الحاقی 1379حاف شود.
همچنین نگارندگان در تعریف جرم سیاسی تعریف زیر را به قانون گاار جهوت تصوویب پیشونهاد
میکنند؛
ماده  .1جرم سیاسی عبارت است از جرمی که مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن بوه اصوول و
چارچوبهای اصلی جمهوری اسالمی (دین و ماهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بور وتیوت
م لق ه فقیه ،اسالمیت و جمهوریت) را داشته باشد ،به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یوا حفوظ قودرت
سیاسی بپردازد.
تبصره  -جرائم موجب حد ،قصاص و دیه و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی سیاسی،
جرائم خشونت بار ،جرائم در حکوم فووق ،شوروع بوه آنهوا و معاونوت در آنهوا سیاسوی محسووب
نمیگردند.
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