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سوم،شماره   لساایران، شناسي سياسي هشي( جامعهوپژـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 3064-3076،صص1399(زمستان12چهارم)پياپي

 جرایم سياسي و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بين المللي

 1رضا اوغلیسمیه 

 2فانیرضا 

  3هادیدادیار 

 چکیده

داری ی آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به زمامای است که نتیجهجرم سیاسی هر عمل مجرمانه

اندرکاران حکومت خصوصاً قضات در هر عصر کشورها یا به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد. حاکمان و دست

زمان حسب اراده قاهره یا قراردادهای اجتماعی و مقررات موضوعه یا باورهای دینی در جهت حفظ و حراست از  و

مصالح یا رعایت حقوق شناخته شده افراد یا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجاوز، تعدی و 

اند. جرم سیاسی در ختلف و متعددی را اعمال نمودههای مطلبی برای مجازات، کیفر و تنبیه مجرمان، روشزیاده

دارد؛ که مقرر می 168ترین پیام اصل شده است. اصلی قانون اساسی مورد توجه واقع 168حقوق ایران در اصل 

گیرد. رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می

، قانونی تحت عنوان 1395نا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال در حقوق ایران ب

تواند مبتنی قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که براساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می

و صدور حکم نماید و دیگر  بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی

-از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسالمی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. در دو دهه اخیر در جوامع بین

های بسیاری شده تا تعریفی واحد از جرم سیاسی و مصادیق آن ارائه شود یا به صورت غیرمستقیم، المللی تالش

ی نحوه نگرش به جرائم سیاسی ای که قواعد و قوانین داخلی کشورها را در زمینهگونهبهمصادیق آن را معرفی کنند. 

صورت صورت صریح و برخی بهالملل منجر به تصویب اسنادی بهها در عرصه بینتحت تأثیر قرار بدهند. این تالش

ه علیه تشکیالت و انجام )کپنهاگ( جرایمی ک 1935المللی حقوق جزا در سال ضمنی شده است. در کنفرانس بین

گیرد را گیرد و همچنین جرایمی که علیه حقوق سیاسی افراد کشور صورت میوظایف مهم و اساسی کشور انجام می

 آورند.در زمره جرایم سیاسی به حساب می

 کلید واژه ها: مجرم، جرم سیاسی، قوانین ایران، موازین بین الملل.

 

 اردبیل،ایران اسالمی آزاد اردبیل،دانشگاه حقوق،واحد تخصصی،گروه دکتری دانشجوی1

 آذربایجان،ایران مدنی شهید تبریز،دانشگاه حقوق،واحد استادیار،گروه2

 تبریز،ایران اسالمی آزاد تبریز،دانشگاه حقوق،واحد استادیار،گروه3

20/10/1399: افتیدر خیتار  

2/12/1399: رشیپذ خیتار  
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 مقدمه

در قرن نوزدهم میالدی وارد قوانین جزایی کشورها شد و باعث تغییر نگرش نسبت « جرم سیاسی»اصطالح 

برای آنان به همراه داشت. به علت « رژیم ارفاقی»به مجرمان سیاسی گشت. این رویکرد، امتیازاتی با عنوان 

المللی، پس از گذشت نزدیك به یك قرن از این  نع نبودن تعریف جرم سیاسی در عرف بینجامع و ما

هایی  ای محدود گردید و جرم گیری از سوءاستفاده مجرمان حرفه تحول، دایره شمول جرم سیاسی برای پیش

، چون بهره شدند. با این حال مانند جاسوسی، خیانت به کشور و تروریسم دست کم از مزایای سیاسی بی

ها و  تعریف روشنی از مفهوم جرم سیاسی در مدت دو قرن صورت نگرفته است، هنوز کشورها، سازمان

های بین المللی و حقوق دانان برداشت یکسانی از آن ندارند. فقه جزایی اسالم از چهارده قرن پیش،  مؤسسه

به آن نشان داده و های عادی تفکیك کرده و واکنش خاصی نسبت  جرایم بر ضد حکومت را از جرم

امتیازهایی برای این مجرمان در نظر گرفته است. جرم بغی را که در فقه جزایی اسالم مطرح شده است؛ 

ترین مصادیق جرم سیاسی در حقوق موضوعه دانست. مجرمان سیاسی به  توان یکی از بارزترین و مهم می

رخورداری از امتیازهای رژیم ارفاقی دلیل داشتن اندیشه اصالحی و نسبی بودن جرم سیاسی، شایسته ب

 هستند.

 مفهوم جرم سیاسی-1

از دیدگاه علمای حقوق، جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای گفته می شود که با هدف واژگون کردن نظام 

(. پس جرم سیاسی 19، ص1377سیاسی، اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور ارتکاب یابد)بورتیمور،

امداری کشور هر عمل مجرمانه ای است که نتیجه ی آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به زم

ها یا به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد. این جرم ممکن است به تنهایی یا به همراه سایر جرایم 

عمومی اجتماعی و امنیتی اتفاق بیفتد. تعریفی که توسط کنفرانس بین المللی حقوق جزا در سال 

اسی کشور انجام می گیرد و )کپنهاگ( ارائه شده جرایمی که علیه تشکیالت و انجام وظایف مهم و اس1935

گیرد جرایم سیاسی به حساب می همچنین جرایمی که علیه حقوق سیاسی افراد کشور صورت می

(. به نظر می رسد که در تعاریفی که از این جرم از سوی حقوقدانان و مجامع 25، ص1377آیند)بورتیمور،

ند و دسته ای دیگر انگیزه را و برخی مختلف بین المللی مطرح شده: گروهی هدف را معیار تشخیص می دان

دیگر معتقدند که هر جرمی که برخالف قواعد مربوط به حفظ امنیت داخلی)یعنی امنیت حکومت و دستگاه 

قانون اساسی  168متمم قانون اساسی و اصل  79رسمی مملکت( باشد سیاسی است. جرم سیاسی در اصل 

. قوانین مزبور ضابطه ای خاص در (65، ص1384ند، )احمدوجمهوری اسالمی به اختصار آورده شده است

این زمینه بدست نداده و تعریف آن را به قوانین عادی احاله کرده اند. قوانین عادی نیز همچون قانون 

الیحه مجازات اسالمی جرم  4اند. البته ماده اساسی به ذکر صرف محکومیت های سیاسی اکتفاء کرده

ن تعریف کرده: هر یك از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام سیاسی و مصادیق آن را این چنی
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جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 

شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و 

 (.120، ص1395)پاشاصالح،قوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شدمحرومیت از ح

 مجرمین سیاسی -2

مجرمین سیاسی افرادی هستند که مرتکب جرم سیاسی می شوند و عمده ترین هدف و انگیزه شان از 

ارتکاب به این جرم مختل کردن تشکیالت یك حکومت و ضربه و صدمه زدن به ساختارهای اساسی و مهم 

حکومت می باشد. در هر کشوری یك سری قوانین وجود دارد که اگر افراد خالف آن قوانین فعل یا یك 

ترک فعلی انجام دهند مجازات خواهند شد چون بر علیه قانون کشور مزبور عملی انجام داده و باعث ایجاد 

هر کشوری نیز اختالل در نظم عمومی کشور و امنیت داخلی آن شده و ضمانت اجرای تخطی از قوانین 

 . (111، ص1380)اردبیلی، مجازات نمودن مجرمین آن کشور است

 جرم سیاسی در حقوق بین المللی مفهوم -3

کنوانسیون های متعددی تشکیل شده و به بررسی جرم سیاسی پرداخته شده که به برخی از آنان اشاره می 

که در کپنهاگ جرایم سیاسی را این  میالدی 1935شود. کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزایی به سال 

گونه تعریف کرده است: جرایمی هستند که علیه تشکیالت کشوری انجام می گردد به عبارت دیگر جرایمی 

هستند که علیه تشکیالت و طرز اداره ی حکومت صورت می گیرد. همچنین موسسه ی حقوق بین الملل به 

ین تصمیم گرفت: جرایمی که ضد مبانی هرگونه میالدی در ژنو در مورد جرم سیاسی چن 1982سال 

تشکیالت اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یك کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد و آن را 

 .(121، ص1382)ایمانی، بتوان زیر سوال برد

از این دو تعریف متوجه می شویم که به انگیزه و هدف توجهی نشده در حالی که در تمام جرایمی که 

ازاتی برایشان در قوانین مشخص شده باید فرد مجرم دارای انگیزه و قصد بوده و برای شروع به جرم مج

شرایط خاصی لحاظ شده و فردی که دارای انگیزه نبوده و در حال اضطرار و اکراه است هر کدام شرایط 

لف است)معتمد، خاص خود را در دادرسی پیدا می کنند. و قوانین حاکم بر شرایط و حالت متعدد، مخت

 (.121، ص1367

پس تشخیص ضابطه ی عینی از ذهنی در کشف جرم و مجرم شناختن فرد بسیار مهم است ولی در این جا 

ی عینی جرم مزبور پرداخته است. در بعضی از ی جرم سیاسی و یا همان ضابطهفقط به موضوع تحقق یافته

 :مجامع بین المللی جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند

 م. در کپنهاگ دانمارک: 1935کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا سال  -الف
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جرایمی که علیه تشکیالت و انجام وظیفه تشکیالت و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین 

جرایمی که علیه تشکیالت و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود. 

جرایمی که مرتکب آن هدف »تن است که در قطعنامه مصوب کپنهاگ تصریح شده است که: شایان گف

 .(143، ص1380)اردبیلی، «خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد، سیاسی تلقی نمی شود

 تصمیم زیر را اتخاذ کرد: « ژنو»م.در  1982مؤسسه حقوق بین الملل در سال  -ب 

تشکیالت اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یك کشور معین و یا شکل جرایمی که بر ضد مبانی هرگونه »

مفهوم مخالف آن، چنین است که اگر هدف مجرم، «. خاص حکومت نباشد، جرم سیاسی به شمار نمی آید

 کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد، جرم مورد نظر، سیاسی خواهد بود.

 بررسی جرم سیاسی در کشورهای مختلف: -ج 

قانون مدنی ایتالیا: از نظر اجرای قانون جرمی که علیه حقوق سیاسی شهروندان انجام می شود،  28ه ماد 

جرم سیاسی است. همچنین جرایم غیر سیاسی که همه یا بعضی انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم 

ی ست و فقط در مقدمهسیاسی است. متأسفانه در قانون فرانسه تعریف روشنی از این جرم به میان نیامده ا

میالدی آن کشور راجع به استرداد مجرمین سیاسی این گونه تعریف کرده: مجرم سیاسی کسی  1927قانون 

است که شور و حرارت ناشی از عقیده ی سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خالف 

 .(50، ص1382)پیوندی، قانون شده است

ی سیاسی و یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی از افراد جامعه می که با انگیزهقانون مدنی عراق: جر 

 ارتکاب یابد. 

ی سیاسی داشته باشد یا اینکه جرم سیاسی علیه مجرمی سیاسی است که در آن انگیزه قانون مدنی سوریه:

ه باشد. در حقوق سیاسی فردی و عمومی انجام شود به شرطی که مجرم انگیزه ی شخصی در آن نداشت

قوانین دو کشور اخیر یعنی عراق و سوریه ضابطه ی ذهنی و درونی در نظر گرفته شده و از آن تحت عنوان 

انگیزه یا قصد می توان نام برد، اما در قوانین کشورهای اروپایی انگیزه یا همان ضابطه ی ذهنی مطرح 

باید اذعان کرد که در قوانین دو ی عینی جرم مطرح است ولی نیست و فقط خود جرم سیاسی و ضابطه

کشور سوریه و عراق به نسبت قوانین دیگر کشورهای نام برده نقصی بوده و به ضابطه ی عینی که تحقق 

در قانون ایران، جرم سیاسی  جرم را مطرح کرده توجهی نکرده است که این خود بسیار بحث برانگیز است.

اسی آمده است ولی تا به حال تعریف ثابت و مشخصی وضعیت مشخصی ندارد. اگرچه نامش در قانون اس

برای جرم سیاسی از سوی قانون گذار ارائه نشده و مصادیق آن نیز همچنان در ابهام باقی مانده 

 . (51، ص1382)پیوندی، است
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 مصادیق جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن در ایران-4

 1در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده  ، جرائم زیر1395قانون جرم سیاسی مصوب  2براساس ماده 

 این قانون، جرم سیاسی محسوب می شوند.

توهین و افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا،  -الف

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت 

توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت  -نان؛ بآ

 16ماده « ه»و « د»جرائم مندرج در بندهای  -قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات. پ 517مفاد ماده 

اقلیت های دینی قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا 

جرائم مقرر در قوانین انتخاباتی خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،  -؛ ت07/06/1360شناخته شده مصوب 

-مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهرو روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات؛ ث

 نشراکاذیب.

 1یم را در صورتی که شروط مقرر در ماده قانون جرم سیاسی در قالب ضابطه احصاء، برخی از جرا 2ماده 

همین قانون را دارا باشند، به عنوان جرم سیاسی معرفی نموده است. این ضابطه مورد توجه قانونگذار 

ایرانی قرار گرفته است، اما استناد به قوانین مختلف در احصاء جرایم، در این ماده مغایر با ضابطه احصاء 

طه احصاء، قانونگذار به طور صریح، تعیین جرم و مجازات می نماید و این در می باشد، زیرا غالباً در ضاب

حالی است که در ذیل ماده برخی از عناوین قابل مجازات و برخی دیگر فاقد عنوان مجرمانه در قوانین 

عادی می باشد و این موضوعات مغایر اطالق قاعده احصاء و جرایم به عنوان یك ضابطه مورد پذیرش در 

قانون جرم  3. براساس ماده (70، ص1395 رفسنجانی مقدم و حسن پور،)ون جرم سیاسی می باشدقان

 شود:مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی»سیاسی: 

آدم  -سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی؛ پ-جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات؛ ب -الف

سرقت و غارت  -بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزن دریایی؛ ث -ت ربایی، گروگان گیری؛

حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سالح،  -اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی؛ ج

رشاء و ارتشاء، اختالس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی و -مواد مخدر و روانگردان؛ چ

تحریك مردم به تجزیه طلبی، جنگ و  -موال ناشی از جرم مزبور؛ ح: جاسوسی و افشای اسرار؛ خاختفای ا

اختاالل در داده ها یا ساماندهی رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه  -کشتار و درگیری؛ د

جرائم ارتکابی به  کلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از -خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی؛ ذ

وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن. گفتنی است که در طرح مصوب 

مجلس شورای اسالمی که مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفت. در صورت وجود انگیزه سیاسی  1380
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آن، باز هم جرایم خشونت آمیز از  های آن و یا تسهیل وقوعو قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف

اعداد عناوین و مفاهیم جرایم سیاسی خارج شده بود در آن ماده ذکر شده بود، جرائم خشونت آمیز ذیل 

جرم سیاسی محسوب نمی گردد، هرچند با انگیزه سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف 

و این موضوع در حالی است که مقنن در قانون جرم  ...«های آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشد 

به شرح مذکور تصویب گردیده است.  3سیاسی، قیود و اوصاف مذکور را حذف نموده است و ماده 

برخروج جرائم خشونت آمیز از مفهوم جرم سیاسی می باشد، از این جهت یك ماده  3ضابطه مقنن در ماده 

است و این در حالی است که ضابطه مذکور به طور کامل با توجه از قانون به این موضوع اختصاص یافته 

  (.140، ص1395)رحمانی، به ماهیت جرائم مورد توجه قرار نگرفته است

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوطه به هیأت منصفه مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های 

 است.  4/12/1392عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در  5براساس ماده 

آن مطرح است، متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه 

قراری در این مورد اظهارنظر می  نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند مرجع رسیدگی کننده طی

نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

ق.ج.س حق ایراد به اتهام را توسط به متهم تقنین نموده است و در این راستا در  5امور کیفری است. ماده 

این در حالی است که این «. بت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کندنس»... مقرر گردیده است:  5ماده 

عبارت برخالف قاعده و اصول می باشد، زیرا اتهام و جرم سیاسی قابل انتساب به اشخاص صرف نظر از 

( دارای مزایا و امتیازات متعددی می باشد و 6انگیزه شرافتمندانه و محبوبیت اجتماعی از نظر قانون )ماده 

است که در رویه عملی با لحاظ امتیازات و جنبه ارفاقی مقررات داخلی و خارجی نسبت به متهم یا  بدیهی

مجرم سیاسی ایراد به سیاسی بودن اتهام، محل تأمل است، و ایراد به سیاسی بودن، بر فرض اینکه به این 

اشد، فاقد ثمره می باشد و معنا باشد که متهم ادعا نماید که عمل یا اعمال ارتکابی فاقد وصف سیاسی می ب

در صورتی که مراد قانونگذار به این مفهوم حمل شود که متهم نسبت به اتهام خود مبنی بر اینکه اتهام 

سیاسی از نحوه نگارش اصطالحات و الفاظ، مفید این مطلب نمی باشد و توجه این این موضوع نیازمند 

، از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم 1395، اصالح و بازنگری در الفاظ می باشد)خبرگزاری تسنیم

 سیاسی در دوران محکومیت(.

 گردد:قانون جرم سیاسی، موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می 6براساس ماده 

ممنوعیت از پوشاندن  -مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی؛ ب -الف

-ممنوعیت اجرای مقررات ناظربر تکرار جرم؛ ت -ان در طول دوران بازداشت و حبس؛ پلباس زند

ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در  -غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی؛ ث
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مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال 

حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس؛  -روز باشد؛ ج 15ن نباید بیش از مدت آ

 حق دسترسی به کتب نشریات رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.  -چ

بند امتیازات و مزایایی را برای  7در این ماده، مقنن متأثر از اصول و قواعد بین المللی و داخلی، در قالب 

متهمین سیاسی در ایام بازداشت )تحت قرار( و محکومیت تصویب نموده است که برخی از این مجرمین و 

امتیازات و ارفاق ها از حقوق طبیعی و مسلم همه شهروندان می باشد و منحصر به مجرم یا متهم سیاسی 

سازمان زندان ها  نمی باشد بلکه مجرم یا متهم عادی نیز از آنها بهره مند هستند و آیین نامه های مرتبط با

نیز آنها را مورد توجه قرار داده است. حق مالقات و مکاتبه یا حق دسترسی به کتاب، رادیو، تلویزیون و 

ممنوعیت حبس به صورت انفرادی از جمله آنها می باشد. مزایای اخیر منحصر به مجرم سیاسی نمی باشد، 

. به نظر می رسد از این جهت در نحوه قانون نویسی بلکه سایر مجرمین نیز از این مزایا برخوردار می باشند

قانونگذار ایراد وارد می باشد، زیرا مقنن در مقام انحصار و تبیین فصل امتیاز و جنبه های ارفاقی نسبت به 

مجرمین سیاسی می باشد و ذکر حقوق مشترک با مجرمان عادی برخالف روح قانون و اصول قانونگذاری 

، قابل توسعه و تفسیر می «ث»در بند « بیم تبانی و ضرورت تکمیل تحقیقات»لفاظ می باشد. اصطالحات و ا

باشد و از الفاظی است که ممکن است تفاسیر متعدد از آنها شود و این تفاسیر و برداشت ها به صورت 

سلیقه ای موجب تضییع حقوق مجرم یا متهم سیاسی گردد از این جهت تبیین مفاهیم مذکور شایسته شأن 

، صرفاً حق مالقات و مکاتبه با اقرباء تصریح شده است و در 6ماده « ج»نونگذار می باشد. در بند قا

خصوص حق مالقات با وکیل و مشاوره حقوقی مجرم در طول مدت حبس اشاره نشده است و این در 

 .(176، ص1395)پاشاصالح، حالی است که مالقات با وکیل می تواند به عنوان یك ابزار دفاعی موثر باشد

و تصریح بندهای الف، ب، و ث، مبنی بر بهره مندی مجرمین و متهمین سیاسی در  6برخالف صدر ماده 

ایام حبس و بازداشت )تحت قرار( بندهای ج و چ که صرفاً لفظ حبس را استعمال نموده است و این در 

ی گردد و بازداشت ممکن حالی است که غالباً لفظ حبس به عنوان یك مجازات معین در دادنامه لحاظ م

است به طور موقت در قالب صدور قرارهای تأمین انجام گردد و بازداشت موقت یکی از قرارهای تأمین 

باشد و ممکن است متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه بازداشت باشد از این جهت می

مالقات و حق دسترسی به کتب و نشریات  حسب ظاهر، بندهای ج و چ در ایام بازداشت )تحت قرار( حق

به عنوان یك امتیاز ارفاقی مجرم و متهم سیاسی قابل استفاده نمی باشد. این نحوه قانون نویسی و عدم به 

کارگیری اصطالحات علمی در متن قانون موجب تضییع حقوق مجرمین و متهمین سیاسی می شود که با 

مقنن ایرانی اصالح این موضوع واجب و الزم می  روح قانون همخوانی و مطابقت ندارد و بر

 .(143، ص1397)رحمانی، باشد

 مصادیق جرم سیاسی از منظر موازین بین المللی-5
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به علت گستردگی جرائم سیاسی تقسیم بندی های متعددی در علوم سیاسی در این باره صورت گرفته و 

شونت بار بودن جرائم سیاسی است. در ادامه به ترین آنها برمبنای خشونت بار بودن و غیرخیکی از متداول

 1982توضیح مفصل این دو نوع از جرم سیاسی اشاره شده است. موسسه حقوق بین المللی در سال 

جرایمی که بر ضد مبانی هرگونه »تعریفی سلبی از جرم سیاسی ارائه داده است که بدین معنا می باشد: 

یك کشور معین و با شکل خاص آن حکومت نباشد جرم تشکیالت اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن 

پس با توجه به تعریف اخیر الذکر باید هدف مرتکب کشوری معین یا شکل «. سیاسی به شمار نمی آید

)هاشمی، خاصی از حکومت باشد، جرم سیاسی محسوب می شود در غیر این صورت جرم سیاسی نیست

 .(165، ص1394

 جرایم سیاسی غیر خشونت بار-5-1

هایی برای اگر چه نهادهای مجری قانون و امنیت ملی سعی می کنند از طریق قوانین جزایی سنتی مجازات

، چهار جرم سیاسی غیرخشونت بر ضد نظام وجود دارد که نه همگان، بلکه تنها 1مجرمان سیاسی تعیین کنند

دانان دوره معاصر آنها را به برخی از دانشمندان، سیاست گذاران، سیاستمداران، فعاالن سیاسی و حقوق 

و  ،2رسمیت شناخته اند. قبل از بررسی آنها به جرئت باید گفت که جرایمی نظیر خودداری از افشای خیانت

، از جرایمی هستند که به عنوان جرم سیاسی مخالفان به رسمیت شناخته شده 3های جناییشرکت در گروه

اند متهمانی با این اتهامات پیدا اخیر نه ندرت توانستهاند، در حالی که محاکم قضایی در طول سه دهه 

 کنند. 

به طور کلی در بسیاری از مجموعه قوانین جزایی یا نهادهای حاکم امنیتی و اطالعاتی کشورهای پیشرفته 

صنعتی جای براندازی، فتنه انگیزی، خیانت و جاسوسی خالی است. همه این اعمال از بدو تشکیل نخستین 

های قانونی به داشته اند، لیکن در کشورهای مختلف تدوین قوانین آنها در موقعیت حکومت وجود

ها بستگی داشته پیچیدگی تدوین آنها و دسترسی به ساز و کارهای جانشین برای فرو نشاندن مخالفت

 .(95، ص1387)قاری سیدفاطمی، است

                                                           
( و 1986a,b) حکومت در کانادا به کانادابه عنوان مثال برای بررسی سابقه قوانین مربوط به جرایم مخالف  - 1

برای سابقه قوانین مربوط به حمایت از جرایم سیاسی علیه حکومت در ایاالت متحد امریکا، به کیتری و ودالک 

 ( مراجعه کنید.1986)
 «. پنهان سازی یا افشا نکردن خیانت شناخته شده به دیگری»به طور خالصه یعنی - 2
طور مختصر، طرفداری از به کارگیری اعمال غیر قانونی به عنوان وسیله ایجاد تغیر در مالکیت صنعتی یا به - 3

 کنترل تحول 

 سیاسی )همان جا(.
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های انگلیسی آمریکایی با وکراسیمقوله بندی آنچه جرم سیاسی مخالفان را می سازد، بسته به نوع دم

یکدیگر تفاوت دارد، اما برای بررسی موضوع در بافت اصلی خود، باید اذعان داشت اغلب قوانینی که از 

انگلیس سرچشمه گرفته اند به راحتی هنگام تدوین قوانین جزایی براساس شرایط و بافت کشورهای آمریکا 

رچه بریتانیای کبیر برای خود مجموعه قوانین جزایی )مستقلی و کانادا، در همان کشورها تکمیل شدند. اگ

ندارد، کانادا دارای مجموعه قوانین مرکزی و چندین مورد تقنین مرتبط و مخصوص به خود است. طرف 

ها شامل جرایم سیاسی نیز می شوند، دیگر در حالی که در آمریکا بسیاری از مجموعه قوانین جزایی ایالت

جزایی، جرایمی چون جرم ملی، خیانت خرابکارانه جاسوسی و جرایم وابسته، فرار از  در کمیسیون احکام

خدمت سربازی، ممنوعیت داد و ستدهای مالی و صادرات انرژی هسته ای در سطح دولت مرکزی در 

فهرست جرایم سیاسی جای می گیرند. در انگلیس نیز می توان بسیاری از جرایم سیاسی را در مجموعه 

ربوط به اسرار حکومتی یافت. این قوانین بیشتر شامل حوزه هایی هستند که حکومت مایل نیست قوانین م

به عالوه، بسیاری . در آنها تهدید یا مناقشه زیادی درباره موضوعات خاص و حساس امنیتی صورت گیرد

یرلند جنوبی از همین جرایم سیاسی در در قوانین ضد تروریسم و قانون های اضطراری مرتبط با مشکالت ا

 .(87، ص1373)عباسی، نیز تعریف شده اند. خیانت یکی از قدیمی ترین جرایم سیاسی است

 جرایم سیاسی خشونت بار -5-2

گیرد، اما گاهی رنگ خشونت و مندانه و خیرخواهانه صورت میبعضی از جرایم سیاسی با انگیزه شرافت

 سی آنها می پردازیم. حتی مرگ نیز به خود می گیرد که در مبحث ذیل به برر

 جرایم سیاسی خشونت بار مخالفان-5-2-1

های گروهی، مقامات عمومی و کارشناسان دست اندر کار تروریسم بین المللی این است که برداشت رسانه

های تصنعی تر از دغدغهپدیده تروریسم روند افزایشی دارد. در بیشتر موارد، افزایش تروریسم بسیار واقعی

 های برتر یا توجیهات علمی به وجود آورده اند.انهاست که رس

واقعه  272المللی بوده ایم که کمترین آن، حادثه تروریستی بین 9542، در مجموع شاهد 2001تا  1981از 

ها مطرح کردند، این بوده است. اما برخالف آنچه رسانه 1987حادثه در  666و باالترین آن  1998در 

 .(190، ص1369)لواسور، تافزایش، طولی نبوده اس

در طول دو دهه و نیم گذشته این روند، رشد ناهمواری را با چندین نقطه اوج و افول پشت سر گذاشته 

است. جای تعجب نیست که تاریخ تروریسم بارها سیر صعودی طی کرده که بخشی از آن به دلیل وجود 

که  2001رین دوره تاریخی، یعنی سال تعوامل کلی دخیل در ایجاد یا افول آن بوده است. در نزدیك

مورد کمتر  78مورد رسید که  348آمارهای آن هنوز موجود است، تعداد کلی حوادث تروریستی به سطح 
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ی محمد)بود و از لحاظ تعداد اقدامات تروریستی دهه گذشته، در ردیف پنجم قرا دارد 2000از سال 

 (.215، ص1383 ه،جورکوی

یستی یکسان نبوده است. مثالً، از حادثه حمله به مرکز تجارت جهانی و اما شدت همه حوادث ترور 

توان دریافت که شیب رو به باالی این روند چنان تند می 2001سپتامبر  11پنتاگون )وزات دفاع آمریکا( در 

شده است که تاریخ تروریسم آزمونی شدیدتر از این را تاکنون طی نکرده بود. میان افزایش حجم فعالیت 

های تروریستی و میزان گسترش جغرافیایی آن نوعی هماهنگی وجود دارد. تعداد کشورهایی که هر ساله 

نوعی از فعالیت تروریستی را تجربه می کنند به تدریج رو به افزایش است. حوادث تروریستی بین المللی 

کشور در اوایل  39رقم به کشور اتفاق افتاده است. این  29، هر سال به طور متوسط در 1960از اواخر دهه 

رسیده بود. میانگین تعداد کشورهایی که در سه سال اول دهه  1970کشور در اواخر دهه  43و  1970دهه 

این رقم به  1985تا  1983کشور بود و در دوره  51حوادث تروریستی بین المللی را تجربه کردند  1980

روریسم مواجه می شوند، تعداد زیادی از کشورها کشور افزایش یافت. اگرچه سراسر دنیا با پدیده ت 65

اخیراً میزان نامتناسبی از ترورسیم مواجه می شوند، تعداد زیادی از کشورها اخیراً میزان نامتناسبی از 

  (.254، ص1394)هاشمی، تروریسم جهانی را تجربه می کنند

 تروریسم-5-2-2

، تروریسم مورد توجه 1934به نام بارتو در سال از زمان قتل پادشاه یوگسالوی و رئیس جمهوری فرانسه 

قرار گرفت و دولت ها همکاری خود را برای مبارزه با چنین جرایمی آغاز نمودند. در اصطالح حقوق بین 

الملل تروریسم دارای یك مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه 

یت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت ها، علیه دیپلمات ها علیه افراد مورد حما

هواپیماها و کشتی ها و ... را شامل می شود. عناصر تروریسم عبارتند از ترور، خشونتی که باعث ایجاد 

 (. 346ص، 1376رعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است)افراسیابی، 

قوانین اغلب کشورهای دنیا از جرایم عمومی تلقی شده است است و مقررات سختی درباره تروریسم در 

میالدی ژنو دو کنوانسیون به تصویب رسید؛  1937تروریست ها به موقع اجرا گذاشته می شود. در کنفرانس 

ل یك کنوانسیون اول، مربوط به جلوگیری و مجازات بین المللی تروریسم بود. کنوانسیون دوم، تشکی

(. البته در 345، ص1376دادگاه بین المللی برای محاکمه و مجازات تروریسم پیش بینی کرد)افراسیابی، 

این مطلب به تصویب رسید که: جرایمی که خطر عمومی، یا حالت ترس و  1935کنفرانس کپنهاگ در سال 

 وحشت ایجاد کند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی شود.

 نتیجه گیری
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کاهد. تنها سبب تضییع حقوق متهمین سیاسی و توجهی به جرایم سیاسی از میزان آن نمیانکار یا بی

شود که حقوق و گردد. از طرفی تعریف جرم سیاسی و تعیین حدود آن سبب مینارضایتی در جامعه می

ای ههای فردی شناخته شده و مشخص و مرزهای آن از جرایم سیاسی و نتیجتاً اعتراضات و مخالفتآزادی

اند که همواره حقوق ملت را هایی دوام یافتهمردمی کانالیزه شود. تجربه نشان داده است تنها حکومت

اند. لذا برای جلوگیری از هرگونه بدبینی نسبت به نظام حاکم چه از رعایت کرده و از استبداد پرهیز نموده

رای ضوابط مندرج در قانون اساسی در المللی، اقدام الزم جهت اجدیدگاه آحاد مردم و چه از دیدگاه بین

رسد. با توجه به تر این پدیده، ضروری به نظر میخصوص جرم سیاسی، و در قانونمند کردن هرچه سریع

جرم سیاسی را مورد تأکید قرار داده و با توجه به اینکه تا قبل از تصویب  168اینکه قانون اساسی در اصل 

-قانونی، جرم سیاسی تعریف نشده و مصادیق آن توسط قانون به صورت 1395قانون جرم سیاسی مصوب 

شد گذار معین نشده بود، لذا تعاریف و مصادیق زیادی از جرم سیاسی در آثار دکترین حقوقی مشاهده می

االجراء شد و خالء موجود در رابطه با جرم سیاسی را ، قانون جرم سیاسی الزم1395که باالخره در سال 

ین قانون تمام فرایند شکلی که پیش از این در قوانین وجود داشت، عرصه ای برای اجرا پر کرد. با وضع ا

و ظهور و بروز پیدا کرد و حضور دادگاه کیفری یك با سه قاضی که مقامات و دادگاه صالح برای رسیدگی 

کلیف به این جرم شناخته شدند تا حدودی ورود دادگاه انقالب به این امر را محدود کرد، همچنین ت

مواردی که جرم سیاسی تلقی میشود مشخص شده و مجازات های متناسب آن نیز وضع گردید تا متهمین 

به واسطه جرم سیاسی با مجازات های سنگین و یا حدی روبرو نشوند. رعایت حقوق متهمین، تفهیم اتهام، 

که در قوانین آیین دادرسی  رفتار ضابطین، نگهداری در زندان و دسترسی به وکیل و ... نیز از مواردی بود

کیفری جدید و قانون جرم سیاسی برای این دست از متهمین پیش بینی و اجرایی گردید. تصویب این قانون 

به توجه و تمرکز بر روی زندانیان سیاسی و وضعیت آنها و رعایت حقوق حقه آنها کمك شایانی نمود و 

ه علنی و با حضور هیات منصفه هستند رصد کنند.  باعث شد رسانه ها امور رسیدگی به این جرایم را ک

طور ضمنی بعضی از جرائم را از حیطه جرم سیاسی خارج المللی عام وجود دارند که بهبرخی از اسناد بین

درباره استثنائات وارده بر جرائم سیاسی  1982الملل ژنو در سال اند. به عنوان مثال موسسه حقوق بینساخته

ائمی که بر ضد مبانی هرگونه تشکیالت اجتماعی ارتکاب یابند و هدف آن یك کشور دارد: جربیان می

آیند. همچنین کنوانسیون مبارزه با فساد معین و شکل خاصی از حکومت نباشند، جرم سیاسی به شمار نمی

-های دولتی و خصوصی میسازمان ملل متحد که به تبیین جرائم فساد مالی و ارتشاء و اختالس ارگان

این کنوانسیون جرائم مندرج در این سند را از مصادیق جرم سیاسی خارج ساخته است. به  44ردازد. ماده پ

استراسبورگ جرائم خاص تروریستی را به علت جلوگیری از فرار مجرمان  1977عالوه کنوانسیون اروپایی 

ه در اسناد فوق اشاره شد و قابل استرداد بودن آنها از مقوله جرائم سیاسی خارج کرده است. همانطور ک

های المللی هم به صورت صریح و هم به صورت ضمنی بیان شده است. نظامجرم سیاسی در اسناد بین

اند، های حقوقی بودهحقوقی غربی، که در موضوع تفکیك جرم سیاسی از غیر آن معیار و مرجع دیگر نظام



 

3075 

ي
ي )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
پژ

و
جامعه

ي( 
هش

ي 
ي سياس

شناس
ن، 

ایرا
سا

  ل
ي

چهارم)پياپ
سوم،شماره 

12
ن

(زمستا
1399

 

اند. آنچه اما، در همه ویکردهای متفاوت داشتهدر مواجهه با پدیده جرم سیاسی به جهات نظری و تقنینی ر

ها مشترک است به رسمیت شناختن پدیده جرم سیاسی است. در مقام عمل، به خصوص در این نظام

الملل در میان است؛ به طوری که همه مواردی که پای استرداد مجرمان در صحنه روابط و مناسبات بین

های استرداد هایی در رسیدگی به پروندهگزیر از اتخاذ رویه یا رویهها با هر رویکرد نظری و تقنینی، نادولت

 اند. بوده

 منابع

 کتب فارسی
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