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Abstract  
The criminalization or non-criminalization 
of political activities shows the approach 
of the political system and the government 
in dealing with adversity and political 
criticism towards itself. Systematic and 
comprehensive analysis of Iran's legal 
system shows that the field of citizens' 
activities sometimes fluctuates towards 
"freedom" and "crime" and that is two 
"political" or "security" crimes, and this 
main issue emerges. It determines when 
the citizen's freedom is bound to the field 
of "crime" and basically gets a political 
and security description. In the meantime, 
what seems to be the main question of this 
research and the challenge of Iran's judicial 
system is what is the correct criterion for 
distinguishing political crime from security 
crime, so that in the light of it, the 
ambiguity and inadequacy in the field of 
distinguishing political crime from security 
crime can be resolved.Therefore, the 
present article, with a descriptive-
analytical approach, while examining the 
political crime cases and paying attention 
to the documents as well as the legal 
aspects, examines how the Iranian criminal 
system deals with them and even if 
possible, presents a fair criticism. The 
result is that, although the quality of the 
crime seems to be a suitable indicator for 
differentiating political crime from 
security crime, but the totality of 
subjective criteria, mental, and public 
opinion can be considered as 
"accumulation of suspicion". 

Keywords: Political crime, Security 
crime, judicial procedure, Public trial, 
Jury. 

  چکیده

، هاي سیاسی انگاري فعالیت انگاري یا عدم جرم جرم
رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با 
نامالیمات و انتقادهاي سیاسی نسبت به خویش نشان 

، اي و جامع نظام حقوقی ایران دهد. تحلیل منظومه می
هاي  گر این مطلب است که حوزه فعالیت نشان

و آن هم دو » جرم«و » ديآزا«گاه به سوي ، شهروندان
در نوسان است. این مسئله » امنیتی«یا » سیاسی«جرم 

سازد که چه زمانی آزادي شهروند  اصلی را پدیدار می
مقید شده و اساساً وصف سیاسی و » جرم«به حوزه 

سوال  عنوان بهکند. در این میان آنچه که  امنیتی پیدا می
به نظر اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران 

آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی ، رسد می
بتوان ابهام و  از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن

نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را 
با رویکردي  در مقاله حاضر، رو مرتفع نمود. از این

هاي جرم سیاسی  تحلیلی ضمن بررسی پرونده- توصیفی
ات و همچنین مناط حقوقی به بررسی و توجه به مستند

االمکان  و حتیها  آن نحوه مواجهه نظام کیفري ایران با
گرچه به ، پردازد. نتیجه آن که به ارائه نقد منصفانه می

شاخصی  عنوان بهرسد کیفیت وقوع جرم  نظر می
دهی به جرم سیاسی از جرم  مناسب در راستاي تمایز

معیارهاي ذهنی و  توان به مجموع ولی می، امنیتی است
  نگریست.» تجمیع ظنون«افکار عمومی به مثابه 

، رویه قضایی، جرم امنیتی، جرم سیاسی: واژگان کلیدي
  هیئت منصفه.، دادرسی علنی
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  مقدمه

هاي علوم انسانی سعی در   اکثر محققان حقوق و حتی سایر رشته اي است که جرم یکی از مفاهیم پیچیده

جهل مان نسبت ، بدترین جرم ما«شناخت واقعی آن داشته و دارند. چنانچه بر این واقعیت غیرقابل انکار که 

افتن به معیارهایی دقیق براي تفکیک ی نیاز به شناسایی و ره، صحه نهیم)، Fattah,1997,3( »به جرم است

به ، چرا که اشتباه و اغماض در شناسایی یک جرم از جرم دیگري؛ جرایم از یکدیگر پیدا خواهد شد

انجامد و عدالت نیز ایجاب  شدگی حقوق افراد و گاه اقدامات غیرقابل جبرانی براي مجرمین می پایمال

معیارهایی براي ایضاح و مرزگذاري میان این ، مجرماننماید تا جهت اجراي واقعی قانون نسبت به  می

 .جرائم مشتبه شناسایی شود

تبیین ماهیت و مفهوم جرم ، مباحث حقوق کیفري ایران پس از انقالبترین  شک یکی از چالشیبی

اساسی  گذار قانونموضوعی که با گذشت بیش از چهل سال از سابقه .سیاسی و تشخیص گستره آن است

آن چیزي که بر ، اما سواي گستره این نوع جرائم، اي از ابهام و اختالف قرار دارد چنان در هالهدر ایران هم

در  .تداخل و قرابت جرم سیاسی با جرم امنیتی است، تنیدگی درهم، افزاید دشواري این موضوع می

ت قابل توجهی توان تفاوبر این عقیده هستند که نمیان نظر صاحباي از عده، تنیدگیدشواري این درهم

و از ) 66، 1389، میرمحمدصادقی( قائل شده) نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام( بین جرائم سیاسی و امنیتی

رو تشخیص این که جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام در زمره جرم امنیتی یا جرایم سیاسی قرار گیرد  این
میان این دو جرم باعث سرخوردگی  تفکیک، طرفداران این نظریه معتقدند؛ چندان مرز مشخصی ندارد
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شریف ( روشنفکران و منتقدان نظام و از دست دادن همراهی گروهی عظیمی دلسوز با نظام مستقر است

اي دیگر بر این اعتقاد هستند که رابطه میان جرایم امنیتی و  همچنین عده ).80، 1397، آبادي عزیزي

سیاسی ، ر که ممکن است که بعضی جرایم امنیتیبدین تعبی؛ سیاسی رابطه عموم و خصوص من وجه است

  ).122، 1394، کوشکی و علیزاده( باشند و بعضی جرایم سیاسی نیز امنیتی محسوب شوند

شناسایی معیارهاي مرزگذار میان جرم سیاسی و امنیتی است تا بر پایه آن ، مسئله این پژوهش، پیرایه بی

نظم قضایی و دادرسی و دیگر احکام حقوقی ، ها یک از این بتوان در عین تمایز دو نظم حقوقی حاکم بر هر

تمایز میان این دو جرم این فایده و اثر را دارد تا کسانی که باعث ریزي و مورد نقد و مطالعه قرار داد.  را پی

و مجرمان امنیتی واقعی  کنند میآمیز اقدام  شوند و مسلحانه و خشونت سلب آسایش و امنیت کشور می

د را با این خطاي رویکردي در تعریف جرم سیاسی معرفی نکنند و از حقوق مجرمان سیاسی خو، هستند

شود که  سبب می، مند نشوند. از سویی دیگر عدم ارائه ضابطه و معیار براي تمایز جرم سیاسی از امنیتی بهره

ز شمول قانون جرم سیاسی را اها  آن نظام قضایی بتواند منتقدین سیاسی را در ذیل مجرمان امنیتی قرار داده و

  شود. خارج کند و در نتیجه از حقوق مندرج در قانون محروم ساخته و موجب تضییع حقوق آنان 

رویکردي نظري و فارغ از نگرش تحلیلی عمدتاً هاي پیشین که  متمایز از نوشته، این نوشته، به هر روي

1اند به رویه قضایی داشته
و نقد و بررسی رویه  دهنده ایی معیار تمییزدر پی شناس، گرا با رویکرد واقع، 

تحلیلی - سامان این نوشته که به روش توصیفی، قضایی اندك موجود در ایران است. مبتنی بر این مسئله

معیارهاي مطرح و محتمل در )، قسمت اول( کنونی در فهم جرم سیاسیهاي  چالش، در ابتدا، نگاشته شده

هاي قضایی  بر محور این معیارها پرونده، و در نهایت)، مت دومقس( تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی

  تحلیل خواهد شد.) قسمت سوم( موجود

  

                                                     
هـاي تبلیـغ علیـه نظـام در     اسالمی ایران، نویسنده به بررسی پروندهبراي نمونه، در نوشته تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري  -1

ها پرداخته است و حتی در یک پرونده، درآن واحـد،  دستگاه قضائی پرداخته، ولی صرفاً بر اساس ارزیابی و سنجش ذهنی خود به پرونده

ار ارزیابی دیگر خود، آن فعل را جزء جرایم ندانسته و آن را عنوان تبلیغ علیه نظام داده و به اعتب بنا بر ذهنیت خود حکم به مجرمیت متهم به

بایست متهم تبرئه شود. بنابراین در این نوشتار ضابطه و معیار خاصی ارائه نشده است (شـریف آبـادي عزیـزي،    انتقاد در نظر گرفته که می

نویسـندگان فقـط سـه ضـابطه (عینـی، ذهنـی و       هاي فـراروي تعریـف آن در ایـران،    ). همچنین در نوشته جرم سیاسی و چالش120، 1397
، 1395انـد (رشـیدي و خـادمی،    اند ولی به تطبیق این ضوابط با متن قانون جرم سیاسـی نپرداختـه  تلفیقی) تشخیصی جرم سیاسی بیان کرده

  اي در این نوشتارها وجود ندارد.). افزون بر این که رویکرد تحلیل رویه137
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  »جرم سیاسی«هاي مفهومی  چالش -1

ها در حوزه فهم  نشانگر برخی چالش، هاي حقوقی مختلف و از جمله نظم حقوق ایران تاریخ و تجربه نظام

امر دکترینال و امر فقهی حاکم بر ، متاثر از نسبیت مفهوممدتاً عتوان  ها را می جرم سیاسی است. این چالش

اشاره خواهد شد. بدیهی است که توجه به این ها  آن انگاري جرم سیاسی دانست که در ذیل به جرم

  نهاد معیارهاي متمایزکننده ضرورت دارد. در شناسایی و پیش، هاي واقعی در جرم سیاسی خصلت

  اسینسبیت مفهومی جرم سی - 1- 1

ها در حوزه فهم جرم سیاسی است.  گر برخی چالش هاي حقوقی مختلف نشان تاریخ غرب و تجربه نظام

انگاري جرم سیاسی  هاي ذاتی حاکم بر جرم متاثر از مبانی و خصلتعمدتاً توان  ها را می این چالش

حقوق و رعایت ، اصول و رویکردهایی همچون حاکمیت قانون، که در مقابل نیز همچنان؛ دانست

آید. این دو دسته  شمار می محور به هاي دموکراسی هاي ذاتی حکومت هاي عمومی جزو کارویژه آزادي

نسبیت مفهوم جرم سیاسی هاي سیاسی منجر به  انگاري جرم سیاسی و نیز مبانیِ آزادي فعالیت مبانی در جرم

حرکت در مسیر این  خصوصا که؛ هاي سیاسی مختلف شده است هاي گوناگون و در سیستم در دوره

، رو گیرد. از این وابسته بوده و از مکانی به مکان دیگر تفاوت قابل توجهی به خود می گذار قانونمبانی به 

، کالهبرداري، جرائمی مانند قتل«این وابستگی به حدي است که  شود. یک مفهوم نسبی و متغیر تلقی می

؛ داراي وصف کیفري باقی خواهند ماند، اسی وقت نیزخیانت در امانت و... حتی با تغییر نظام سی، سرقت

دیگر در زمره ، جرائم سیاسی ممکن است با تغییر نظام حکومتی و به تبع آن تغییر نظام حقوقی که درحالی

  ).14، 1395، نیا منصوري( »اعمال کیفري قرار نگیرند

هاي  حاکمیت و آزادينسبی بودن مفهوم جرم سیاسی معناي خود را در تعامل بین ، از سوي دیگر

تمییز و تشخیص جرم سیاسی را دشوار کرده ، هاي سیاسی دموکراتیک گیري سیستم شکل؛ یابد فردي می

انتقاد از ، کشورهاي دموکراتیک بیان اعتراض از طریق راهپیمایی و تظاهرات علیه دولت، در واقعاست. 

ها مورد  سیاسی محض در دادگاه جرم عنوان بهدولت و نشر عقاید خالف عقیده حاکم راکه سابقا 

هاي  و اگر هنوز نظام) 11، تا بی، زارع( اند از عداد جرایم قابل پیگرد خارج کرده، گرفت رسیدگی قرار می

علت را باید در ، اند کیفري غربی واژه جرم سیاسی را از ادبیات حقوقی و قوانین موضوعه خود پاك نکرده

غیرغربی براي جلوگیري از استرداد مهاجرین و پناهندگانی که به اتهام اي ه ها با نظام تعامل ناگزیر این نظام

، رحمانی( جو کرد و جستاند  مخالفت با نظام سیاسی خود تحت تعقیب حکومت غیر غربی قرار گرفته
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تواند به صورت  هایی است که فرد نمی جرم سیاسی مربوط به حاکمیت، اما در مقابل ).108، 1397

بنابراین حاکمیت ممکن است سراغ این افراد بیاید ، ی را بیان و یا اقدامی را مرتکب شودآمیز سخن مسالمت

پرواضح است که از منظر این قبیل  ).146، 1395، رشیدي و خادمی( برخورد شدیدي کندها  آن و با

مینه شکست بسا ز چهها  آن ویژه در برابر منتقدان و مخالفان یک نقطه منفی و از نگاه به، ها سستی حکومت

نظیر جرایم ضدامنیتی و تبلیغ علیه ، اي استناد به بهانه، رو و سرنگونی حکومت در برابر مخالفان باشد. از این

توسط زمامداران مرسوم در جهان سوم براي سرکوب مخالفان بسیار رایج و شایع است. در نظر ، حکومت
؛ ي حکومتی دوام و استحکام خواهد یافتها پایه، با پیشگیري و سرکوب مخالفان، ها این قبیل حکومت

 رهبران فکري و روشنفکران، توان سرکوب مبارزین سیاسی مانند روحانیون مبارز نمونه بارز آن را می

  توسط رژیم پهلوي نمایان دانست.

توان بیان کرد که مفهوم جرم سیاسی سیال تابعی از نوع نگرش حکومت و در  بنابراین در مجموع می

تواند  گرا به مسئله جرم و مجازات می همچنان که نگاه امنیت؛ شود قدرت و جرم بازتعریف میدرون پیوند 

  رقم زند. مبنا در رویکرد حکومتی امامیه عنوان به گرا نگرشی دیگر و متفاوت از نگاه عدالت

 ابهام در نسبت میان امر دکترینال و تقنین جرم سیاسی - 2- 1

امر «وجود دارد و آن روشن نبودن و عدم شفافیت نسبت میان » یجرم سیاس«دیگري نیز در درك   چالش

در خصوص جرم سیاسی است. حقوقدانان و اندیشمندان علم حقوق نیز تعاریف » تقنین«و » دکترینال

اجماع بر سر ارکان ، اند که با وجود اختالفاتی مبنایی و غیرقابل مسامحه مختلفی از جرم سیاسی ارائه نموده

بیش از ، سازد. البته الزم به ذکر است که ماهیت برخی از این تعاریف یاسی را دشوار میو تعریف جرم س

سیاق تعریف به اخفی و نیز تعریف توضیحی است و چندان ، آن که در ساخت و قالب منطقی قرار گیرد

ار را در آن یافت و در معرض مقایسه با دیگر تعاریف قر) جنس و فصل( توان عناصر اساسی تعریف نمی

اي که با انگیزه خیرخواهانه و بدون  فعل یا ترك فعل مجرمانه: شود که به اهم این تعاریف اشاره می؛ داد

و ) مشروع( علیه نظام سیاسی مستقر، درنظرگرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیري

ن ارتکاب هاي سیاسی و قانونی شهروندا حاکمیت دولت و مدیریت مالی کشور و یا حقوق و آزادي

جرم سیاسی یک جرم عقیده است که مجرم بر اساس عقیده یا ، به گفته شفر ).91: 1383، پیوندي( یابد می

دهد و نقض قانون در جرم  انگیزه مجرم در مورد حقیقت و توجیه و مدافعه عقاید نوع دوستی انجام می

در تعریف  ).Radzinowicz & wolfgang,1997,368( ابزاري براي اهداف ایدئولوژیک هست، سیاسی
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، مراد از جرم سیاسی فعل یا ترك فعلی است که مطابق قوانین موضوعه جامعه قابل مجازات است، دیگري

آمیز علیه نظام سیاسی مستقر یا حقوق عمومی و  به شرط آن که با انگیزه سیاسی و به شیوه مسالمت

  ).485، 1379، کدیور( شخصی نباشدهاي قانونی شهروندان انجام شود و مقصود از آن نفع  ي آزاد

جرم سیاسی یک جرمی است که مرتکب آن با توسل ، سیاسی نیز علوم از منظر برخی از اندیشمندان

داراي ، نماید و در قبال این رفتار مجرمانه اقدام به انتقاد یا اعتراض به وضع موجود حاکمیت می، به رفتاري

لذا این مسیر اگر با قوه ؛ ه کسب منابع مالی و قدرت و نظایر آنانگیزه سیاسی و بهبود دادن به امور است ن

اما اگر اقدام با آرامش نظیر بیان مطلوب ، شود قهریه و نزاع همراه شود با مجازات شدید عقوبت می

اما در برخی از کشورها ؛ شود در اکثر کشورها جرم تلقی نمی، انتقادي در چهارچوب حزب و رسانه باشد

  ).171، 1382، بشیریه( شود یافتن جرم سیاسی به همین نیز اکتفا می نیز براي تحقق

 گیري از روش احصاء با برشمردن تعدادي از جرائم به نام جرائم سیاسی بعضی از حقوقدانان با بهره

نقض قانون به منظور اصالح یا تغییر ( جرایمی علیه دولت: از جمله؛ کند را از جرائم دیگر جدا میها  آن

اقدامات غیراخالقی مقامات دولتی و نهادها که ( در سطح داخلی، جنایات توسط دولت)؛ جتماعیشرایط ا

) نقض قانون را در داخل یک کشور در پی دارد
المللی  نقض قوانین داخلی و بین( المللی و در سطح بین2

 شود واقع می) دافت در خارج از کشور اتفاق میها  آن دیدگی هایی که بزه توسط مقامات دولتی و سازمان

)Ross,2002,4.( تبعیض نژادي، توقیف خودسرانه، توان در نقض دادرسی عادالنه از آن را میهایی  نمونه ،

  ).Campell,2006,36( منع مشارکت سیاسی و استراق سمع مشاهده کرد

در ، تعلل در تصویب قانون آن رغم به) جرم سیاسی مثبت( هرچند گفتمان راجع به جرایم علیه دولت

این گونه نبوده و ) جرم سیاسی منفی( اما ایده جنایات توسط دولت، ادبیات جنایی ایران سابقه دیرینه دارد

فعل ، آن) 1( در ماده، 1395در قانون جرم سیاسی مصوب  ).51، 1391، حائري و همکاران( نوظهور است

مراد مقنن از  به نظام از سوي مرتکبمجرمانه توام با انگیزه بهبود و اصالح امور کشور و نداشتن قصد ضربه 

                                                     
گذاري اخالقی آن را جرم توان با ارزش ن آن علیه حقوق اساسی شهروندان با وصف سیاسی که میجرم سیاسی دولت و کارگزارا -2

). شایان ذکر است که در این پژوهش، هر جا از مجرم سیاسی سخن رفته، مقصود 73، 1396سیاسی نامید (توسلی نائینی و قاسمی، 

ومی است و اقدامات غیرقانونی کارگزاران و مقامات حکومت که جرایم ارتکابی ناشی از اعمال کنشگران سیاسی و فعاالن حوزه عم

شود، مقصود این پژوهش از این تداخل جرایم سیاسی و امنیتی هاي بنیادین افراد ملت تلقی می متضمن نقض حقوق بشر و سلب حق

بته بسیار زودتر از آن که مردم دهند، مخفی و النیست؛ چون که، جرایم سیاسی حکومتی را که نوعا افراد در مسند قدرت انجام می

 شود.متوجه شوند، واقع می
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 در قانون مزبور نشده است.) جرم منفی( اي به جنایات توسط دولت بوده است و اشاره) مثبت( جرم سیاسی

به رفتارهاي ناهمگون و غیرمتوافق با وجود «جرم سیاسی ، الیی نیز حقوقدانان کامن، در اندیشه پکر

وي ، تعریف شده است. بر این اساس» گذار استتأثیرمومی دولت که بر نظم و عدالت و اداره مشاغل ع

طرفداري از سرنگونی حکومت و جاسوسی تقسیم کرده ، انگیزي فتنه)، وفایی بی( جرم سیاسی را به خیانت
توان  جنایات علیه دولت را می، در کتاب جرایم علیه دولت، به گفته راس ).Packer,1962,77( است

3جرایم مخالف«
سرنگونی حکومتی که تثبیت ( براندازي: شتمل بر پنج نمونه کالسیک استنامید که م» 

تحریک ( فتنه)؛ شده یا بالفعل و بیشتر ناظر به اقدامات قانونی یا غیرقانونی براي تضعیف دموکراسی است

اقدامات آشکار با هدف ( خیانت)؛ نظیر افتراء به دولت یا رهبران سیاسی، یا قیام علیه قدرت غیرقانونی

از جمله نسبت به ( جاسوسی)؛ ها رنگونی دولت یا قتل یا صدمه زدن شخص به حاکم یا خانواده آنس

روشی براي مبارزه که در آن قربانیان عادي هدف  عنوان به؛ تروریسم)؛ اطالعات نظامی یا تسلیحاتی

ی الملل بینه هاي تحت حمایت دولت و جامع تواند به شکل عادي به شیوه گیرند و این می خشونت قرار می

برخی از حقوقدانان عرب نیز جرم سیاسی را به عملی معنا  ).Wright & Miller,2005,1228( باشد

به تغییر وضع سیاسی در حاکمیت و تبدیل آن ، جانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اند که در آن نموده
  ).77، 1976، الفاضل( کند به وضعیتی غیر از وضع بالفعل اقدام می

تنها به نفس عمل ارتکابی توجه ، شود که برخی بندي می امر دکترینال بدین نحو دسته، مجموع در

چه ؛ کند دانند که به نظام سیاسی لطمه وارد می یعنی جرم سیاسی را عملی می)؛ جرایم مخالف( اند کرده

رافتمندانه و اهداف سیاسی در بین باشد یا این که اهداف سیاسی در بین نباشد و چه انگیزه مجرم ش

هاي شخصی و سودجویانه صورت گیرد. برخی دیگر از تعاریف نیز  طلبانه باشد و چه با انگیزه ح اصال

افراد از  مانند محروم کردن( جرم سیاسی خواهد بود، اند که در صورتی جرم به مواردي اشاره کردهصرفاً 

سیاسی به نفع حکومت و اکثرا براي  یا اثرات که با اهداف سیاسی) حق ادعاهاي مقرر در قانون اساسی

اکثر  که درحالی)؛ جرم سیاسی منفی( جرایم سیاسی مثبت ارتکاب یابدمرتکبان  جلوگیري از

، آمیز که جرم سیاسی فعلی است که مرتکب آن با توسل به رفتاري مسالمتاند  بر این عقیده اننظر صاحب

  نماید. ضع موجود حاکمیت میبا ابزار قلم و ابراز سخن به انتقاد یا اعتراض از و

دکترین بر تقنین و  تأثیرفارغ از درجه ( عدم شفاف بودن نسبت امر دکترینال و جرم سیاسی

                                                     
3- oppositional crime  
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اي است که گروهی از حقوقدانان مانند اوپنهایم معتقدند که ارائه تعریفی از جرم  گونه به) هنجارسازي

اند که اساساً لفظ مجرم در  نیز بر این عقیده برخی از حقوقدانان ).153، 1369، لواسور( سیاسی ممتنع است

، کنند میمورد افرادي که به انگیزه اصالحات اجتماعی و نه شخصی و گروهی علیه نظام حاکم قیام 

 اند و برخی حتی عنوان شهید را بر مجرم سیاسی اطالق کرده) 261، 1388، نوربها( کننده نیست چندان قانع

)Schafer,1972,386.(  

  هاي فقهی شچال - 3- 1

» سیاقی«ضروري است که ، در فقه مطرح نیست، با توجه به این که جرم سیاسی و امنیتی با این عنوان

اما ؛ بتوان قرابت این جرایم را با مفاهیم متقارب فقهی سنجید، شناختی پیشنهاد گردد تا بر حسب آن روش

را در فهم جرم سیاسی پدید آورده  هایی خود چالش، رسد که استناد نادرست به مبانی قفهی به نظر می

 و سند در خصوص جرم سیاسی را اصل یکصدین تر مهم، توان می، پس از انقالب، توضیح این کهاست. 

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران دانست. البته شایان ذکر است که در زمان تصویب  هشتم و شصت

ت مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون در مشروح مذاکرا، قانون اساسی هشتم و شصت و اصل یکصد

برخی بر این عقیده بودند که با توجه به نبودن تعریفی واضح براي جرایم ، اساسی جمهوري اسالمی ایران

مگر این که مرجعی را براي تعریف این جرم ، رسیدگی به این جرم در واقع احاله به مجهول است، سیاسی

  ).1678، 1364، مشروح مذاکرات قانون اساسی( معین کنیم

ان اساسی مطرح شد و نسبت به گذار قانونمسائلی که در بین علماء و مراجع و از سوي دیگر یکی از 

مسئله انطباق قوانین جدید با احکام اسالم بود. این امر ناشی از این ، آن نوعی حساسیت وجود داشت

عی نشأت گرفته و هرچه زودتر دیدگاه بود که قوانین کیفري موجود از کشورهاي غربی و قوانین غیرشر
االسالم بدهد. خصوصا آن که اکثر  باید این قوانین جاي خود را به احکام جزایی برگرفته از فقه

هاي حوزه علمیه بودند و نسبت به اجراي احکام شرعی احساس  کرده ان اساسی تحصیلگذار قانون

 هشتم و شصت و سی در اصل یکصدقانون اسا، . توضیح این مدعا آن کهکردند میمسئولیت و وظیفه 

تعریف جرم سیاسی و همچنین نحوه ، عادي را مکلف کرده است که بر اساس موازین اسالمی گذار قانون

معتقدند که   بعضی«شرایط و اختیارات هیات منصفه را معین کند. دوگانه موجود آن است که ، انتخاب

توانیم جرم سیاسی را جزء مباحث  باشد و ما میتعریف جرم سیاسی نباید کاشف از اوامر و نواهی شرعی 
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4ماالنص فیه که از منطقه الفراغ دینی قابل برداشت است بدانیم
این است که در منابع فقهی و ها  آن و دلیل 

کتب و ابواب فقه سیاسی وجود اصطالح جرم سیاسی و ارائه  ویژه بههاي فقهاي امامیه  روایی و دیدگاه

، وجود برخی از جرایم و اصطالحات فقهی، منتفی است و در فقه سیاسی، یق آنتعریف و تبیین شرایط دق

توان حتی با مسامحه به مصادیق جرم سیاسی یا در حکم جرم  محاربه و افساد فی االرض نمی، همچون بغی

اختالف فقه امامیه با قواعد حاکم بر نظام عدالت کیفري جهان در موضوع جرم  ویژه بهسیاسی نسبت داد. 
هاي  بینی امتیازات در زمینه از حیث عدم پیش، یاسی و نحوه مواجهه با متهمان و محکومان این جرایمس

، ترین کیفرها در جرم بغی محاکمه و سزادهی در فقه امامیه و برعکس طراحی سخت، حقوق دادرسی

گیري  هرگونه سهلبراي مرتکبان آن از سوي فقه امامیه و فقدان ) کیفر اعدام( االرض محاربه و افساد فی

  ).20، 1397، یوسفلو( در مرحله دادرسی همگی از جهات تقویت این نظریه هستند

اصالت دادن به توقیفی نبودن جرایم و ، توان گفت که از مبانی این رویکرد در توضیح این نظریه می

ه تطبیق یا فهم جرم نیازي ب، است. بر این اساس» ها امضایی بودن جرایم و مجازات«ها و اعتقاد به  مجازات

توان به صرف عدم مخالفت با مناطات و  هاي موجود در فقه کیفري نیست و می سیاسی در قالبی از قالب

گرچه برخی ، هاي جدید روي آورد. افزون بر این که موازین شرع اکتفا کرده و به جرایم و مجازات

؛ قتصادي و فرهنگی جامعه بوده استدر راستاي حفظ نظام اجتماعی و ا جرایم از پیش موجود در شریعت

توان  می، اما این جرایم در حوزه فقه فردي معنا شده و با توجه به رویکرد فقه سیاسی و فقه حکومتی

  جرایمی در راستاي حفظ نظام سیاسی شناسایی کرده و رسمیت بخشید.

اً اعالم کرده اساسی صراحت گذار قانون هشتم و شصت و اي معتقدند در اصل یکصد در مقابل عده

عادي مکلف است جرم سیاسی را بر اساس موازین اسالمی تعریف کند. همین مطلب  گذار قانون است که

سازي شده در قانون  نسبت امر اساسی«: چالش آخر در فهم جرم سیاسی مطرح کرد عنوان بهتوان  را می

شود و  فهم می» زمینه و زمانه«در حقیقت جرم سیاسی در ». اساسی با امر اجتماعی و تاریخی جرم سیاسی

همین امر گستره آن را مشخص ساخته و منجر به تفسیرهاي متعدد از جرم سیاسی در قانون اساسی شده 

مجرم سیاسی کیست؟ چه حقوقی را داراست؟ و تعهدات حکومت ، در خصوص این که، از جمله؛ است

است. پیروان  هشتم و شصت و ل یکصدبه دنبال تفسیر مضیق از اص، در این زمینه چیست. نظریه نخست

، هستند و بر این باورند که مجرم سیاسی هشتم و شصت و این نظریه در پی تفسیر محدودي از اصل یکصد
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هاي اصلی نظام جمهوري اسالمی یا همان اصول  کسی است که نظام را قبول داشته و در چهارچوب

ابتناي نظام سیاسی بر والیت فقیه ، رسمی کشور مذهب، دین: یعنی، سخت و غیرقابل انعطاف قانون اساسی

  ).48، 1389، محبی( انتقادي داشته باشند، و اسالمیت یا جمهوریت

رویکردي دیگر و به نحوي مثبت به این اصل داشته است. این تفسیر که ، نظریه تفسیر موسع

دارد که بایستی  اهدافی، گرا و مبتنی بر روح قانون بوده و معتقد است اصل مزبور غایتعمدتاً 

محقق شود. این تفسیر معتقد است بایستی منتقدان و مخالفان بسیاري را جزء مجرمان سیاسی 

با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت با اصول سخت و  که دانست. براي مثال کسانی

و ارفاقات  گیرند و باید از امتیازات جزء مجرمان سیاسی قرار می، غیرقابل تغییر نظام مخالفت کنند

: موافقان این نظریه عقیده دارند ).121، 1395، گرجی ازندریانی( ویژه برخوردار شوند

رتبه بعد از انقالب نیز مخالفان و معترضان حکومت پهلوي  ان اساسی و مقامات عالیگذار قانون

را  نشاهیگونه مبانی و اصول و چهارچوب رژیم شاه تنها اصل رژیم پهلوي بلکه هیچ اند که نه بوده

صورت ) ساواك( که تعقیب این مجرمان توسط سازمان اطالعات و امنیت کشور اند قبول نداشته

از جمله رهبر کبیر ؛ کردند میگونه شکنجه و آزاري دریغ ن گرفت و براي گرفتن اقرار از هیچ می

ر نیز انقالب اسالمی که مجرم سیاسی حکومت پهلوي بود که حتی به مجازات تبعید خارج از کشو

بهاي خود  هاي گران اما قهرمان نظام جمهوري اسالمی شد که با سخنان و نوشته؛ محکوم شد

قانون اساسی جمهوري  تأکیدهمچنین  ).63، 1395، پژمان منش( درصدد روشنگري مردم برآمد

 گرایانه عادي بیانگر رویکرد حمایت گذار قانوناسالمی ایران بر الزام به تعریف جرم سیاسی توسط 

 است نظام حقوقی ایران از متهمین سیاسی و پذیرش اصل اختالف آراء و تفاوت عقاید سیاسی

  ).695، 1390، شاملو(

هر دو یک معنی دارند و ، اي بر این باورند که براندازي و تغییر اصول اساسی نظام در مقابل عده

والیت فقیه و اصل مربوط اهداف شان تغییر نظام است. همچنین برخی اصول قانون اساسی همچون اصل 

خواهند این اصول از ساختار سیاسی  به جمهوریت و اسالمیت نظام غیرقابل تغییر است و کسانی که می

معادل براندازي است و نیت مصلحانه با براندازي و تغییر ساختار ها  آن معناي کار، حکومت حذف شود

کننده نظام و  در خصوص اصول تعیین ).54، 1395، حکمت( خواند سیاسی نظام و ساختارشکنی نمی

زیرا این امر وفاداري نسبت به ؛ تغییر آن حتی از طریق بازنگري نباید میسر باشد، هاي اساسی آن ارزش
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این دو نظریه از جرم سیاسی در ، به هر حال ).59، 1391، هاشمی( سازد نظام سیاسی را عمال مخدوش می

چنان فرق اساسی و تفاوت جوهري دارند که در دو ، تایج بحثاصل و ماهیت با هم فرق دارند و از حیث ن

  گیرند. سویه مخالف هم قرار می

  در ایران گذار قانون» روش«ها در جرم سیاسی و »رویکرد«نماي  تناقض - 4- 1

تقنین عادي قانون جرم سیاسی در ایران با تاخیر مواجه بوده است. در اوایل انقالب یعنی فضاي سیاسی 

هاي پی در پی دشمنان بیگانه جهت بر هم زدن ثبات حکومت نوپاي ایران و البته  ن و توطئهبحرا، التهاب

 هاي صورت پذیرفته شد هاي تروریستی در داخل کشور منجر به نافرجامی تالش عملکرد برخی گروهک

5در تحوالت دهه هفتاد ).68، 1388، واعظ فخري(
که جامعه به طور محسوسی درصدد تجربه توسعه  

موضوع جرم سیاسی و ضرورت آن بیش از گذشته توجه را جلب نمود. حاصل این ، سی برآمدسیا

باشد که با  دوره ششم مجلس شوراي اسالمی می 08/03/1380مصوب ، ها در طرح جرم سیاسی تالش

6ایرادات فراوان شرعی و قانونی شوراي نگهبان
طی  ویژه بهگرفته  هاي صورت مواجه گردید. لیکن تالش 

هه گذشته براي تعریف قانونی جرم سیاسی و تبیین حقوق مخالفان سیاسی و در نهایت اعطاي دو د

هاي ویژه به متهمین و مجرمین سیاسی و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت  ها و ارفاق تضمین

ا این اقدامات را ام ).951، 1395، رحمانی( باید متاثر و ناشی از الزام قانون اساسی دانستصرفاً را  1395

از آن روي که تعریف مفهوم و ، هاي کیفري پیش رو به حساب آورد توان موافق مشی مجرب نظام نمی

از تاریخ حقوق اي  در برهه، ایران  مققنه  تعیین مصادیق جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی مصوب قوه
ز میان جرم سیاسی و جرم اساسا از تفکیک و تمای، کیفري جدید صورت گرفت که حقوق مدرن غربی

دار تبیین  مواد یک و دو عهده، در قانون جرم سیاسی ).107: 1397، رحمانی( عمومی عبور کرده بود

  اند. عنصر قانونی جرم سیاسی شده

حمایت حداکثري از طیف وسیعی از ، انتظار از قانون جرم سیاسی این بود که بتوان با تمسک به آن

توجه به ضابطه مختلط براي ، را دربرگیرد در همین راستا از نقاط قوت قانون فوقمنتقدان و مخالفان واقعی 

بدون ، توجه به عبارات انگیزه اصالح امور کشور، تشخیص جرم سیاسی است. در ماده یک این قانون

 ،مقنن با توجه به ضابطه عینی، نظریه ذهنی است. در ماده دو نیز تأییدقصد ضربه زدن به اصل نظام موید 
                                                     

5- 1380-1370  

  شوراي نگهبان 02/04/1380مورخ 1622/21/80نامه شماره  -6
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 جرم ارتکابی را جرم سیاسی، یک دسته از جرائم را برشمرده و با تحقق شرایط مندرج در ماده یک

محدودیت و تنزل ، توان گرفت می اشکالی که، در عین حال) 265، 1398، صادقی و همکاران( داند می

ی که حمایت از انگاري سیاس افتراء و نشر اکاذیب با مبناي جرم، انگارانه سیاسی به توهین عناوین جرم

مجرم سیاسی است همخوانی ندارد. جرم سیاسی مفهومی انتزاعی است و احتمال این که جرم سیاسی 

تواند به اعتبارهاي گوناگونی از جمله  بلکه می، افتراء و نشر اکاذیب اتفاق نیفتد، همیشه به صورت توهین

، د قانون و اصل قانونی بودن جرایمنقد شکل و فرم نظام صورت پذیرد زیاد است. قضات با توجه به نبو

با هیچ نوع تکلیفی در رابطه با قانون جرم سیاسی روبرو نیستند و احتمال بررسی  قاعده قبح عقاب بالبیان

7ها به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام پرونده
وجود دارد. بلکه منظور از تصویب این قانون ارائه ابزاري نو و  

ت تا کنشگران و منتقدان واقعی با استناد به این ابزارها و معیارها به حمایت ایجاد ضوابط جدید حقوقی اس

هاي آنان داراي اثرات مخرب زیاد  صریح از حقوق مجرمان سیاسی در برابر مجرمان ضدامنیت که فعالیت

  و از توان ویرانگري باالیی برخوردارند بپردازند.

  رم امنیتیپویشی در امکان و ضوابط تفکیک جرم سیاسی و ج -2

برخی از معیارها بتواند کارساز باشد و بتواند تمایز ، رسد در کشاکش جرم سیاسی و جرم امنیتی به نظر می

به ، بتوان در انتهاي این قسمت، چنانچه، ذاتی یا عرضی میان این دو جرم را نشان دهد. به عبارت دیگر

ز میان جرم سیاسی و جرم امنیتی امیدوار بود توان به تمای می، دل بست، ي تحلیلیفرایندبرخی معیارها در 

کارکردي بهتر در صورت شناسایی نوع جرم صرفاً وجه تمایز ذاتی نداشته و ، ولی برخی از معیارهاي ذیل

اما در مرحله نخست و وهله شناسایی ماهیت جرم کارآ نیستند. در ذیل نویسندگان به بیان ، خواهد داشت
، پردازند و در انتها نیز به ناکارآمدي برخی معیارها یاسی از دیگر جرایم میمعیارهاي تمیز جرم سین تر مهم

  پرداخته خواهد شد.

  ضوابط تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی - 1- 2

  شخصیت مجرم -1- 2- 1

، شود جرم او سیاسی محسوب می، باشد» رجال سیاسی«یا به اصطالح ، سیاسیهاي  اگر مجرم از شخصیت

هرچند ؛ شود جرم او سیاسی محسوب نمی، رخ دهد، امعه که با سیاست سروکاري ندارداما اگر از افراد ج

                                                     
  .1375پنجم تعزیرات مصوب  قانون مجازات اسالمی کتاب 500ماده  -7
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به هر روي در همین  ).77، 1384، زاده امین( که در عمل صدماتی به تشکیالت حکومتی وارد آورده است

هاي  گیري پروایی در تصمیم بیمشتمل بر ، شخصیت بزهکاران امنیتی، توان گفت حد از اهمیت می

میل به انهدام و تخریب و ایجاد ضرر و ، نمایی کاذب واجد روح تهاجم و پرخاشگري و قدرت، همجرمان

اغلب قریب به اتفاق مجرمان ، احتیاطی نسبت به حفظ امنیت خود و دیگران است. اما در برابر بی، زیان

آن جا که شخص از «، به همین دلیل سیاسی داراي ویژگی مثبت و با فرهنگ واال به لحاظ انسانی هستند.

مجرم سیاسی در مجموعه گسترده جرایم ، شود محترم و داراي موقعیت اجتماعی مرتکب جرم سیاسی می

 عنوان بهشخصیت مجرم را ، رسد نتوان البته به نظر می ).Shapiro,2001,2941( »دهند یقه سفید قرار می

اي مناسب براي پی بردن به  هخود اماره و قرین، شخصیت، در حقیقت؛ یک مالك و معیار در نظر آورد

، آنچه گفته خواهد شد، کننده و منفرد نیست. در حقیقت ماهیت جرم خواهد بود ولی مالك تعیین

اي  اي چنین نباشد و یا نتیجه نداده و یا نتیجه خواهد بود که از قضا ممکن است در پرونده» موردي»

 نادرست در پی داشته باشد.

  ضابطه ذهنی -1- 2- 2

 گذارد  گیرد نه اثري که برجاي می انگیزه شخص مجرم مالك قرار می، بطهدر این ضا

)Wyngaert,1980,108 (
،

منظور و هدف نهایی مرتکب فقط در  که درصورتی، لذا بر طبق ضابطه پیش رو 

در زمره جرائم امنیت عمومی بوده و به علت فقدان ، منافع خصوصی و اغراض شخصی باشد تأمینجهت 

اگر به انگیزه  ).265: 1379، اردبیلی( تواند مشمول عنوان جرم سیاسی قرار یابد نمی، مانگیزه سود عمو

یابیم که که در این دست از جرائم محرکی فراتر از انگیزه  در می، ارتکاب جرائم سیاسی توجه کنیم

از ارتکاب خودخواهانه و در جهت منافع شخصی ها  آن شخصی وجود دارد و به عبارت دیگر هدف

به همین دلیل در نظر برخی از اندیشمندان و بعضی از قوانین کیفري جهان از آن  ).Szabo,1972,8( تنیس

 بلکه منفعت عمومی است؛ زیرا انگیزه انجام آن شخص نیست؛ شود می نیز یاد» پاك«جرم  عنوان به

  ).3: 1390، بشارتی(

ی دست به جرم زده است و عضوي از اجتماع و نظام سیاس عنوان بهمجرم سیاسی ، در این شاخص

برآورده کردن ، نگرانی براي کل جامعه است. هدف مجرم سیاسی، هدف آن حداقل در عرصه نظري

منفعت عمومی یا خیرهمگانی است و منفعت خود را نیز در منفعت جامعه دانسته و آن نیز واحدي مجزا از 

اما جهت ؛ شود ي مجرم سیاسی مهم تلقی مینیست. این غایت براها  آن دهنده جامعه و برتر از افراد تشکیل
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نیل به آن تمسک به هر مستمسکی را مجاز ندانسته و فاصله چندانی با آنارشی یا هرج و مرج اخالقی دارد. 

اي که فقها  نظیر شبهه؛ توان این شاخص را به صورت غیرواقعی و در قالب شبهه نیز مدنظر قرار داد البته می

رسد همین تصور بنابر مبانی احسان در فقه و مستندات دینی نیز قابل  به نظر میو اند  در بیان باغی آورده

تصور اشتباه و شخصی از مفهوم یا مصداق ( گاهی شبهه مصلحت عمومی؛ توضیح آن که پذیرش باشد.

در نظر متهم سیاسی وي را وادار به اقدام کرده است و نه آن که حقیقتا فضاي بسته جامعه ) مصلحت عامه

  قدري باشد که مصلحت حقیقی و واقعی عموم در آن باشد. به

در رویه قضایی بسیاري از کشورها نیز این گونه است که جرایمی را که به منافع خصوصی و ، به هر روي

 شود حتی اگر انگیزه سیاسی نیز داشته باشند جرم سیاسی در نظر گرفته نمی؛ زنند مادي افراد ضربه می

گونه  جرم سیاسی را این، ماده یک آن، در قانون جرم سیاسی ایران ).138، 1377، استفانی و همکاران(

هر یک از جرائم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشور علیه «: کند تعریف می

بدون آن که مرتکب قصد ، هاي داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد مدیریت و نهادهاي سیاسی یا سیاست

تکیه قانون ایران به ، بر همین اساس ».شود ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می

این معیار ، این در حالی است که اگر در مقام دادرسی؛ توان در این ماده مالحظه کرد گرا را می عنصر ذهنیت

راي مجرمین سیاسی در غالب موارد غرضانه ب قبول داعی و انگیزه بی، نخست آن که، مورد توجه قرار گیرد

اي از روي حس انتقام جویی و جاه طلبی و... خود را مصلح و در پی سعادت  چه آن که عده؛ باشد مشکل می

تشخیص ذهنیت متهم و انگیزه ، افزون بر این ).13، 1379، جمعی از نویسندگان( کنند میجامعه معرفی 
توسط ، ممکن است احراز این انگیزه، گیرد تی صورت میخوانی متهمان سیاسی افزون بر این که به سخ

توسط ( هاي متشتت و متناقض شود و همین عامل احراز انگیزه متهم منجر به رویه، کننده قاضی رسیدگی
  کند. هاي موجود را دوچندان می تفکیک جرم سیاسی از امنیتی را مشکل و آسیب) سلیقه قاضی

  ضابطه عینی -1- 2- 3

 .)Mirmohammadsadeghi,2018,36( اقب و نتیجه جرم است که باید مورد توجه قرار گیردعو، در این ضابطه

حاکمیت یا عناصر و ، بر طبق این ضابطه اگر عواقب جرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر دولت

ا ب، آید. قانون جرم سیاسی ایران در ماده دو جرم سیاسی به شمار می، تشکیالت وابسته به آن وارد گردد

یک دسته از جرائم را برشمرده و با تحقق شرایط مندرج در ماده یک قانون جرم ، توجه به ضابطه عینی

  داند. جرم ارتکابی را جرم سیاسی می، سیاسی
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نتواند جرم سیاسی را از امنیتی ، رسد که تکیه قاضی در بستر دادرسی ایران بر این ضابطه ولی به نظر می

مستقال داراي عنوان مجرمانه ، جرایم مندرج در این ماده، هد. در حقیقتو حتی از دیگر جرایم تمیز د

8باشند می
 توان شوند و به تنهایی نمی جزء جرایم سیاسی شمرده می، و در صورت داشتن انگیزه سیاسی 

در شمار جرایم ، به شکل سیاسی در سطح جامعهها  آن را حتی در صورت بروز خارجی نتیجهها  آن

توضیح این ؛ دهد اي معماگونه قرار می دادرس را در دوگانه، تکیه بر این معیار، زون بر اینسیاسی آورد. اف

از سویی مصادیق تعیین شده در ماده اعم از توهین یا افتراء به مقامات و مسئولین و چه نشر اکاذیب ، که

تنها منجر به تضعیف عناصر و تشکیالت وابسته به آن ندارد و نه ، حاکمیت، اي بر دولت هیچ ضرر و لطمه

مدبرانه و ، بلکه نشر اکاذیب و توهین به مقامات و مسئولینی که واقعا دلسوزانه؛ شود هاي حکومت نمی پایه

مگر آن که ؛ شود هاي نظام می موجب تقویت پایه کنند میمندانه در راستاي منافع مردم خدمت  دغدغه

افتراء و نشر اکاذیب خودش با انگیزه اصالح ، یرادا، توهین«استحسانی را برجسته نموده و باور داشت که 
اصالح ، امور که در تعریف جرم سیاسی آمده است سازگاري ندارد. اگر بحث انگیزه اصالح امور باشد

که در این ) 146: 1395، خادمی، رشیدي( »گیرد افتراء و نشر اکاذیب صورت نمی، امور با توهین و ایراد

 جرم سیاسی پدیدار خواهد شد. صورت تناقضی نهفته در قانون

  کیفیت وقوع جرم -1- 2- 4

براي نیل به ، کنش معطوف به حیات جمعی فرایندمفروض این معیار آن است که متهمان سیاسی در 

کارگرفته در خالل  هاي اقدام مؤثر به برند. شیوه هاي گوناگون بهره می اهداف خود از ابزارها و شیوه

شکستن قانون و غیر ، آگاهانه بودن، هاي جرم سیاسی یعنی عمومی بودن هاي مختلف داراي ویژگی زمان

روش تبلیغ ، مجرم سیاسی در دستیابی و محقق نمودن اهداف خود، آمیز بودن هستند. در حقیقت خشونت

کند. کنشگران سیاسی با استفاده از  را دنبال می، سخنرانی و نوشتن ها و سخنان خود به وسیله و نشر گفته

، تنها بایستی از آگاهی الزم نسبت به موضوعاتی مانند فساد و پاسخگویی مسئوالن نه، لم و سخنعنصر ق

هاي قدیمی و  درك الگو و سیستم بلکه به تفکر نقاد درباره، و حقوق بشر برخوردار باشندها  آن نظارت بر

هروندان توسط سازي و هوشیاري ش آگاه، شناخت الگوهاي جایگزین نیز مسلح باشند. به بیان دیگر
تنها نسبت به موضوع مورد بحث از آگاهی  کند نه قاطبه مردم را به این سالح مجهز می، منتقدان و مصلحان

                                                     
و جـرم نشـر اکاذیـب در     517، جرم توهین به مقامات سیاسی خارجی مصرح در ماده 609جرم توهین به مقامات دولتی ایران در ماده  -8

  .1375قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب  698ماده 
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نسبت به ، بلکه در تغییر شرایط نسبت به سیستم نامناسب و منفی و همچنین، الزم برخوردار باشند

داشتن  ).315، 1396، اسالمی( باشند آل شناخت کافی داشته اجتماعی و اقتصادي ایده، هاي سیاسی سیستم

اقتصادي و همچنین نهادهاي ، اجتماعی، روحیه نقادانه نسبت به تمام مقامات و نهادهاي موجود سیاسی

گیر به پایان اعمال حاکمیت مستبدانه خاتمه داده و جامعه را به سمت رهایی از عدم پاسخگویی  تصمیم

با ایجاد تغییر در ذهنیت و نگرش شهروندان در ، آمیز مسالمتدهد. منتقدان با استفاده از شیوه  سوق می
آگاهی از شرایط ذهنی و عینی جامعه موجب تصمیمات مهمی در ، تعامالت و مناسبات قدرت امید دارند

  کنند. انتخاباتی اتخاذهاي  بزنگاه

  افکار عمومی -1- 2- 5

 از جرائم امنیتی ر تمییز جرائم سیاسیپشتوانه توجیهی د عنوان بهتوجه به افکار عمومی و وجدان عمومی 

هنگامی که مردم با ، »گرایی کیفري عوام«در حقیقت بدون اختالط با  تواند مورد استفاده قرار گیرد. می

، شوند هاي فردي و شخصیتی مجرم آشنا می ویژگی، هاي پرونده از جمله علل و عوامل وقوع جرم واقعیت

دهند. در واقع وقتی به طور دقیق به  از مجرم سیاسی انجام میهمراهی منطقی و غیراحساسی در حمایت 

باورها و افکار عمومی را هدایت ، شود که نوع جرم هاي مردم نگریسته شود مشاهده می ها و دیدگاه نگرش

، فضاي حاکم بر افکار عمومی، پس از حوادث مهم جنایی«موید این خواهد بود که ، کرده و این مطلب

  ).148، 1392، مقدسی و فرجیها( »آلود و انتقام جویانه است خشم آکنده از احساسات

دار  انتظار عمومی از دستگاه قضایی در اجراي قاطعانه طرح مقابله با افرادي که امنیت عمومی مردم را خدشه

لبه مطا«بار و ضرورت برخورد قاطع با آن را به یک  گونه جرائم خشونت هاي ناشی از این بحث ناامنی، اند کرده

هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت توده مردم بوده و احساسات عمومی ، تبدیل کرده است. در مقابل» عمومی

شود. در جرائم سیاسی نیاز به اتخاذ شدت عمل کیفري  سیاسی محسوب می، جرم، دار نکرده باشد را نیز جریحه

کند که متعرض تمامیت و موجودیت  عقالیی نیست که افکار عمومی از کسانی حمایت، نیست. از سوي دیگر

تبادل نظر عقالنی و ارتباطی از سوي جامعه و مجرم  فرایندجرم سیاسی بخشی از ، بر این اساسنظام باشد. 

با هدف روشن کردن اذهان عمومی در جهت مقابله با حکومت است. از سوي دیگر جرم سیاسی تنها ، سیاسی
نظر به ، . بر این اساسدهد اي از سوي نهادهاي مختلف روي می وظیفهبلکه عدم اجراي ، در برابر رفتار حکومتی

یکی از معیارها براي تشخیص ، دهد این که اصوال ارتکاب جرایم سیاسی به منظور خشنودي جامعه رخ می
چه آن که ؛ عنوان کرد» جرایم ارتکابی بر افکار عمومی تأثیرکیفیت «توان  جرایم سیاسی از جرایم عمومی را می
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 نسبت به گذار قانونباشند که با توجه بدان  جرمان سیاسی در افکار عمومی داراي شأن و حیثیت خاصی میم«

  ).266، 1394، باهري( »گیرد جنبه اعتدال را در نظر میها  آن

 مؤثر، تواند در هویت و کارکرد نظام حقوقی حاکم بر جرم سیاسی البته این ضابطه به همان میزان که می

تواند مستمسکی براي موافقان و مخالفان قرار گیرد. دلیل این دوگانگی در  ان میزان در عمل میبه هم، باشد
سانی و کمی نبودن و عدم امکان حصر ضابطه افکار عمومی در مقداري متعین  تواند به کش می، کارکرد

  به دل راه داد.توان تردید  اصل عدم همراهی افکار عمومی با اتفاق رخ داده نیز می تأسیسدانست و در 

  زمان ارتکاب جرم -1- 2- 6

هاي داخلی و اوضاع غیرعادي علیه حکومت  بر طبق این ضابطه چنانچه جرمی در زمان انقالبات و شورش

یا این که تحقق یافت ولی ، اما اگر این شرایط تحقق نیافت؛ شود جرم سیاسی محسوب می، صورت گیرد

جرم سیاسی نبوده و در زمره جرایم ، شوند ی که واقع میجرایم، در حالت انقالب یا جنگ نبوده باشد

هرچند که امروزه منحصر دانستن تحقق جرم سیاسی به زمان خاص )؛ 101، تا بی، عوده( عادي هستند

هاي خوب نیز همیشه در معرض خطا و اشتباه هستند  موضوعیت خود را از دست داده است زیرا حکمرانی

مورد انتقاد و مالمت قرار گیرند. از ، هاي گوناگون ایشان العمل و عکس عملکرد، و چه بسا به جهت رفتار

اي بر ویژگی خاص آن  البته زمان وقوع جرم خود قرینه؛ تواند ممیز باشد معیار نامبرده چندان نمی، رو این

  ).78، 1384، امین زاده( عمل مجرمانه است

  بندي ضوابط و بیان نظریه مختار جمع - 2- 2

کدام از معیارهاي مذکور براي تشخیص جرم  توان نتیجه گرفت که هیچ آنچه بیان شد میبه طورکلی از 
اي به  ضابطه تواند حدومرز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مشخص نمایند و نگاه تک به تنهایی نمی، سیاسی

تقاد راقمان این مقوله مردود است و باید ضوابطی چند با هم ترکیب شوند تا جرم سیاسی اثبات شود. به اع

عینی و شیوه اقدام و زمان وقوع جرم براي فهم تشخیص جرم ، استفاده از معیارهاي ترکیبی ذهنی، سطور

که بیان شد حقیقت آن است که فلسفه و  طور همان، سیاسی از امنیتی کارساز است. در بیان ضابطه ذهنی

آن است و از سوي دیگر مشکالت  چرایی تفکیک جرم سیاسی از جرایم امنیتی توجه به انگیزه مرتکبان

یعنی به ( شود تعیین و اثبات انگیزه درونی منجر به سوءاستفاده احتمالی از سوي حاکمیت و متهمان می

برچسب زدن عنوان مجرم امنیتی بر متهمان سیاسی و متهم امنیتی که ممکن است ادعاي دلسوزي مردم را 
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قانون جرم  5برخالف ماده ، ار سنجش ذهنی متهمانبنابراین در خصوص راهک ).منجر گردد، مطرح کند

 1399سیاسی و همچنین بند دو بخشنامه قوه قضائیه در خصوص نحوه اجراي قانون جرم سیاسی مصوب 

با توجه به لزوم حفظ دادرسی ) که دستیابی به انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را به قاضی سپرده است(

تی احراز انگیزه را به قضاوت هیئت منصفه واگذار کرد و با نقش مستقل بایس، جرم سیاسی از اعمال نفوذ

هاي موجود را در عمل برطرف کرد. بنابراین انگیزه در  خود بسیاري از ابهامات ناشی از اختالف دیدگاه

قانون  38بند دوم ماده ( جهات تخفیف مجازات عنوان بهفقط  جرم سیاسی برخالف تمام جرایم دیگر نه

اي براي تشخیص مجرم سیاسی از مجرم امنیتی قرار  اماره عنوان بهبلکه ) 1392اسالمی مصوب مجازات 
خاصه از این ؛ نیز بسیار کارآمد خواهد بود، ضابطه کیفیت وقوع جرم، دارد. با هدف تکمیل ضابطه ذهنی

  حیث که با بغی و براندازي متفاوت خواهد بود.

اي بر تشخیص  تواند قرینه و اماره هاي خاصی می در برهه ها بلکه ضابطه دیگري که نه در همه زمان
اوضاع و احوال جامعه است. در حقوق جزا در بحث مجازات ، شرایط، زمان وقوع، جرم سیاسی باشد

و جرایم علیه امنیت داخلی و ) 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  268بند خ ماده ( سرقت حدي

معیار زمان اوضاع )، 1375سالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب قانون مجازات ا 509ماده ( خارجی کشور

مثال مجازات سرقت  عنوان به؛ موضوعی براي تخفیف و یا تشدید مجازات ذکر شده است، و احوال جامعه

عامل اوضاع و احوال ، شود. اما در بحث جرم سیاسی در زمان قحطی اجرا نمی، حدي که قطع است

هاي ناگهانی و  گیري براي مثال شوك تصمیم؛ وقوع جرم سیاسی باشداي بر  تواند اماره و قرینه می

بینی نشده و اعتراض مردم  هاي پیش غیرکارشناسی در حوزه معیشت از سوي حکومت و در مقابل واکنش

در ، هاي غلط دولتمردان اي از مردم به سیاست و سندیکاهاي مختلف ناشی از نارضایتی اقشار گسترده

رفتار متهمان با توجه به اوضاع و احوال آن مقطع خاص ، به صورت اولیه، ن برههاجراي یک طرح در ای

گیرد. هر جرمی که با نیات  در قالب عناوین مجرمانه اخالل در نظم و آسایش و آرامش عمومی قرار نمی

مال جرم سیاسی نخواهد بود و در نتیجه احت، اوضاع و احوال عادي زمانی بوقوع بپیوندد، سیاسی در شرایط

گذاري بر تأثیرمشکالت اقتصادي و صرفاً ، دلیل سلسله اعتراضاتین تر مهمقابل توجهی وجود دارد که 

اصل تفسیر قوانین کیفري به نفع متهم به همراه حمایت از ، ادامه زندگی مردم بوده است. همچنان که

را از مجرمان ها  آن رار گرفته تاتواند پشتوانه این اصل ق می، جرائم سیاسی انگاري جرممبناي  عنوان بهمجرم 

  علیه امنیت جدا نموده و شرایط ارفاقی به حال مرتکبان را فراهم آورد.
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 »تمییز جرایم سیاسی«پایش رویه قضایی ایران در  -3

 نظام آن پی در و داد قرار امنیتی جرم از سیاسی جرم تفکیک براي مبنایی را ترکیبی معیار بتوان چنانچه

اي دستگاه  ضرورت دارد که سوابق رویه، نمود فعال، مطروح پرونده در را جرم دو این زا یک هر حقوقیِ

توجه به آمار و ارقام ارائه ، پیش از آنشناسی قرار گیرد.  قضایی ایران در ذیل آن مورد بررسی و آسیب

در » حداقل اکتفا به« کننده بیان، شده توسط سرپرست محاکم کیفري استان تهران از عملکرد هیات منصفه

در مجموع یکصد و چهل و شش فقره ) 1398-1400( در این دوره«: شناسایی مجرمین سیاسی است

فقره  دو و چهل و پرونده با موضوع سیاسی و مطبوعاتی به شعب تخصصی ارجاع شد که از بین آن یکصد

9».جرائم مطبوعاتی و چهار فقره آن جرائم سیاسی است
  

  در ایرانهاي جرم سیاسی  پرونده - 1- 3

هاي  در شعبه نهم دادگاه کیفري یک مجتمع دادگاه 1399در بیستم مهرماه ، نخستین پرونده جرایم سیاسی

فرد الف بر اساس ، مطرح شده است. در این پرونده) دادگاه کیفري استان سابق 79شعبه ( کیفري یک تهران

ت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متهم به نشر اکاذیب شد و هیئ، ماده دو قانون جرم سیاسی» ث«بند 

به گیري  مختلف با رايهاي  مشتکی عنه و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه دیدگاه

در خصوص شکایت : اتفاق اتهامات انتسابی را وارد ندانست و متهم تبرئه شد. محتواي پرونده چنین است

با انگیزه اصالح امور کشور ، ر اکاذیب و بیان مطالب خالف واقعوزارت اطالعات علیه آقاي الف دائر بر نش

مدعی شده بود که وزارت اطالعات ، علیه وزارت اطالعات مبنی بر این که در یک برنامه تلویزیونی

انجام داده است و به قائم مقام وقت وزارت اطالعات اطالع داده » گزینشی«رسیدگی به پرونده پتروشیمی را 

.. وزارت اطالعات بر همین .تشریح کرده است که فالنی در مجموعه شما به خطا رفته استاست و به او 

10شکایتی ترتیب داده که دادگاه آن را بررسی و راي به تبرئه داده است.، اساس
  

هاي کیفري  شعبه نهم دادگاه کیفري یک مجتمع دادگاه 9809982143500417در پرونده کالسه 

به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان ، آقاي الف)، کیفري استان سابق دادگاه 79شعبه ( یک تهران

دادگاه اتهامات انتسابی را وارد و ، عمومی متهم و به تبع آن کیفرخواست صادر شد. پس از رسیدگی

هیات منصفه مطبوعاتی و جرم  05/08/1399به تاریخ  9909970225600267داند و در دادنامه  می محرز

                                                     
9- https//dadgostari_ the.eadl. ir  /خبر/ctl/ article view 

10- www.mizanonline.com 
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ام شور با اکثریت آراء در مورد ارتکاب نشر اکاذیب با انگیزه اصالح امور کشور به سیاسی پس از انج

با شکایت ، اند. در پرونده سوم اتفاق آراء مجرم تشخیص لیکن متهم را مستحق تخفیف مجازات دانسته

تهم آقاي الف مجرم شناخته شد. م، دائر بر ارتکاب جرم سیاسی نشر اکاذیب با انگیزه اصالح امور کشور

پوشی در پرونده یکی از معاونان پیشین قوه قضائیه هشدار داده  قبال در حساب توییتري خود نسبت به پرده

هاي فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهاي دیگر بعید است  بدون وجود شبکه«: بود و توییت کرده بود

  ».ته پرونده زده شود...فسادي شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سرو

  تحلیل رویه قضایی جرم سیاسی در ایران - 2- 3

 هدفوضعیت ذهنی است. بدان معنا که ، مدنظر قاضی قرار گرفته استعمدتاً آنچه ، در این سه پرونده

و تنها به نفس مصلحت سیاسی کشور به ارائه نگرانی براي کل جامعه بوده ، حداقل در عرصه نظريها  آن

اند. تکیه صرف بر این  ها و توئیت در فضاي مجازي پرداخته طریق مصاحبه با تلویزیون و روزنامهانتقاد از 

بروز   از جمله امکان؛ تر بیان شد را در پی خواهد داشت هایی که پیش آسیب، هاي مذکور معیار در پرونده

ر تکیه بر عامل نظی؛ بر مالك واحد تأکیدخطاهاي شناختی در تشخیص وضعیت ذهنی و خطاپذیر بودن 

آمیز کارایی نخواهد داشت.  غیرخشونت  نبودن که در مواردي همچون تبلیغ علیه نظام به شیوهآمیز  خشونت

مانند این که آیا قصد ( امر به هیأت منصفه) شناسی نه حکم( شناسی گرچه که با واگذاري حیث موضوع

به ، چنانچه همین معیار، . افزون براینهاي موجود کاست توان از آسیب می) براندازي بوده است یا خیر

جاي تامل است که چرا تنها همین موارد اندك ، بوده باشد، ها صورت منفرد مدنظر قاضی در این پرونده

  در نظر گرفته شده است.ها  جرم سیاسی در این سال عنوان به

از دایره جرم سیاسی ، دهشود که این سه پرون منجر به آن نمی، البته اعمال معیار مطلوب در این نوشتار

ها و توئیت  از طریق مصاحبه با تلویزیون و روزنامه، فعل ارتکابی در این سه پرونده، چه آن که؛ خارج شود

 لحاظ از«شود که  می محسوب عمل شیوه یک، این ابزارها از در فضاي مجازي بوده است. استفاده

فراطی و خارج از قاعده و در تقابل با نظم یک حرکت ا عنوان بهو دور از خشونت  غیرتهاجمی فیزیکی
دهد  هاي فوق نشان می است. بررسی پرونده) 21، 1381، استیرن( »جامعه و حتی محو شخصیت فیزیکی

 را افکار خویش و تنها مخالفت اند که نه اي عمل کرده که مجرمین در موضوع کیفیت وقوع جرم به گونه

 خاص مسئله این به را عمومی توجه بلکه، دارند ابراز وضع و حال مشخص، سیاست، برابر تصمیم در

بر ، سازد. بر این اساس همراه را جامعه افراد، سیاست قانون یا آن تغییر براي وسیله بدین و سازند معطوف
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از گزینشی عمل کردن ، هاي فوق براي مثال در پروندهند.  ا دست گذاشته، گرایانه با عموم  ابزاري ارتباط

از فرار ریاست سابق ، هاي چند هزار میلیاردي همچنین در پرونده دوم ات در بررسی پروندهوزارت اطالع

بانک ملی که با دریایی از ثروت مردم ایران به کانادا مهاجرت کرده و در پرونده آخري نیز از فعالیت 

ر سه قوه و چه بسا هاي فعال فساد در ه باالي قوه قضاییه سوال شده و تذکر داده شبکه یکی از مسئوالن رده

  .نهادهاي دیگر فعال هستند

شناسی و یا  در مفهوم گذار قانونسکوت عمدي عمدتاً ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که ، در نهایت

قصدگرایانه ) به نحوي که قابل حمل بر دو یا چند معیار باشد( در متن قانون» ایهام«باقی گذاردن یک 

اقتصادي و... مقتضی را ، اجتماعی، به دلیل شفاف نبودن امر سیاسی گذار نقانوشود. بدان معنا که  تفسیر می

توان به نوعی اعراض از صالحیت مرزگذاري توسط مقنن  در سکوت یا جعل ایهام دانسته که این خود می

هایی که در عرصه رویه قضایی  فارغ از آسیب( شماري شود به جانب دستگاه قضایی و داراي آثار بی

اصرار بر ، حتی اگر نتوان معیار کیفیت وقوع جرم را مالك نهایی قرار داد، به هر روي ).د شدایجاد خواه

براي تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی نیز چندان صحیح و » معیار مختلط« مالك و مبناي یگانه» یک«

جود دارد و شناسی جرم سیاسی و که در حوزه مفهومهایی  به دلیل چالش، مطلوب نخواهد بود. چه آن که

شود که آن مبناي واحد ناکارا خواهد بود. بر این  گاه قاضی با وضعیتی مواجه می، نسبیتها  آن از جمله

تواند دستگاه قضایی را در  و نگاهی مجموعی به معیارهاي فوق می» تجمیع ظنون«باور به ، اساس

  تر سازد. جرم امنیتی را دقیقپاسخگو قرار داده و نیز تشخیص مجرم سیاسی از م، گفته هاي پیش وضعیت

؛ تواند راهگشا باشد و یا قاضی در چنین مواردي نیز می گذار قانوناصل توسط  تأسیس، ها افزون بر این

بدان معنا که اصل در موارد تردید میان جرم سیاسی و جرم امنیتی کدام خواهد بود. در پاسخ به نحو 

توان اصل را بر جرم سیاسی  می، ها در این حوزه و آزاديتوان گفت که با توجه به نظام حقوق  اجمالی می

و » حقوق مجرم سیاسی«وار میان  توان این اصل را بدان دلیل در تزاحم شبهه قرار داد. بدیهی است که نمی

چه آن ؛ بایستی جانب مردم را نگاه داشته و اصل را بر جرم امنیتی قرار داد» حقوق مردم در جرم امنیتی«

چنین  در صورت وقوع قابل اعمال است ولی در موارد این، م مصالح عمومی بر مصالح فرديکه قاعده تقد

توان این قاعده را به صورت جزمی اعمال کرده و اصل را بر  نمی، رخ نداده، اي بیش که تردید و شبهه

الحال اجرایی ساخت.  جرم امنیتی قرار داد و نظام حقوقی جرم امنیتی را در خصوص متهم مشکوك

  تواند پشتوانه این اصل قرار گیرد. همچنان که اصل تفسیر قوانین کیفري به نفع متهم نیز با مالحظاتی می
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   نتیجه

نشانگر چالش کشورها و نظامات ، هاي حقوقی مختلف و از جمله نظم حقوقی ایران تاریخ و تجربه نظام

توان  ها را می این چالش مختلف حقوقی در حوزه فهم جرم سیاسی و حمایت از مجرمان سیاسی است.

انگاري جرم سیاسی دانست. به عبارت  امر دکترینال و امر فقهی حاکم بر جرم، متاثر از نسبیت مفهومعمدتاً 

مفهوم جرم سیاسی سیال تابعی از نوع نگرش حکومت و در درون پیوند قدرت و جرم بازتعریف ، دیگر

ت امر دکترینال و جرم سیاسی نیز نامشخص شود. بحث فقهی جرم سیاسی و نیز مشخص نبودن نسب می

زند. با این وجود معیارها و ضوابط گوناگونی براي تمییز این  شدن مرز جرم سیاسی از جرم امنیتی دامن می

پیامد ، ذهنیت مجرم، توان از آن جمله به شخصیت مجرم دو جرم از یکدیگر مطرح شده است که می

ولی مبتنی بر تجمیع ظنون و در پی راهکاري کارآمد در ؛ کردوکیفیت وقوع جرم و افکار عمومی اشاره 

  توان به رویکرد ترکیبی از ضوابط دل بست. ها می تمامی پرونده

نقد رویکرد قضایی ایران به جرم ، بر آن نگاشته شده بود تأکیدآنچه که این نوشته با ، حال با این

سی در نظام قضایی ایران مشخص شد مراد از هاي جرم سیا سیاسی و امنیتی بود. با بررسی اندك پرونده

باشد.  هایی با هدف مقابله و مبارزه با وضعیت موجود می فعالیت سیاسی مبارزین سیاسی شامل فعالیت

اصالحات مورد درخواست متهمان سیاسی مبتنی بر درك نیاز و خواست جامعه و متناسب با شرایط 

هاي نظارت با هدف  لیت براي نقد فساد و عدم نظارت هیأتمندي افراد به فعا امروز ایران است که عالقه

به وظایف خود است. بنابراین صرف بیان ها  آن قرار دادن نهادها و ترغیب تأثیرتحت ، اعمال نفوذ

، اقتصادي و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین امر، اجتماعی، عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی

سخت است و اقدامات ها  آن شود و صدق عناوین مجرمانه بر آمیز می اسی مسالمتهاي سی شامل فعالیت
شود. روند  فعالین سیاسی ربطی به بر هم زدن نظم عمومی و اقدامی علیه امنیت داخلی محسوب نمی

ها در حوزه جرم سیاسی و تطابق کم و کیف محاکمات سیاسی با معیارهاي موجود در  برگزاري دادگاه

گیري از عناوین فقهی و تطبیق معیار و شاخص  تواند به فاصله در همین سه پرونده نیز میاین پژوهش 

  کیفیت وقوع جرم رهنمون شود.

رسد بهتر بود که مقنن زمینه را براي نگاه تجمیعی به معیارهایی چون کیفیت وقوع جرم و  به نظر می

، هاي موجود بر معیار ذهنی پرونده رسان درولی تکیه داد؛ شرایط و اوضاع و احوال جرم را نیز فراهم سازد

تر نماید و از سویی واگذاري تشخیص  تر و نامشخص تواند مرز جرم سیاسی از جرم امنیتی را انتزاعی می
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تواند این معیار را نیز براي تشخیص جرم  ذهنیت و قصد در اقدامات انجام یافته توسط هیأت منصفه می

اي مجرمانه است و  گرچه پدیده، مجرمیت سیاسی، به هر رويتکا سازد. سیاسی از امنیتی کارآمد و قابل ا

تواند یادآورد  خود ضرورتی را می، اما نفس مزایایی که براي ایشان در نظر گرفته شده، انگاري شده جرم

 اي نیست حذف مجرم سیاسی در دراز مدت به نفع هیچ جامعهضرورتی که به معناي آن است که ؛ شود

حال در آینده همچنان پایش  رسد. با این جامعه انباشته شده و به شرایط تراکم و انسداد می هاي چون آسیب

شناسی آن در قالب آثار پژوهشی ضرورت  و نقد و آسیب) چنان که شکل خواهد گرفت( رویه قضایی

  بیند.تواند پاسخی را براي نظام قضایی ایران تدارك ب پژوهی در این حوزه می همچنان که آینده؛ دارد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

راهنماي هنجاري حقوق مدنی و سیاسی براي توانمندي و مطالبات : آیا حقوق بشر، 1396، رضا، سالمیاـ 

 انتشارات میزان.، تهران، جامعه مدنی

  .انتشارات وزارت خارجه، تهران، ترجمه بهنام جعفري، خشونت و قدرت، 1381، فرانسوا، استیرنـ 

، تهران، ترجمه حسن دادبان، حقوق جزاي عمومی، 1377، برنار، بولک؛ ژرژ، لواسور؛ گاستون، استفانیـ 

  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

هاي امام  بررسی تطبیقی جرم سیاسی در فقه و حقوق موضوعه با مالحظه اندیشه، 1384، محمد، زاده ـ امین

  ).ره( پژوهشکده امام خمینی، دانشکده الهیات، ارشد کارشناسینامه  پایان، خمینی

  نگاه معاصر.، تهران، حقوق جزاي عمومی، 1394، محمد، رياهبـ 

  نگاه معاصر. انتشارات، تهران، آموزش دانش سیاسی، 1382، حسین، بشیریهـ 

 نامه پایان، بررسی مفهوم و مصادیق جرم سیاسی از منظر حقوق ایران، 1395، بهرام، منش ـ پژمان

  ن.دانشگاه سمنا، دانشکده علوم انسانی، ارشد کارشناسی

درآمدي بر نگرشی نو به معناي جرم ، جرم سیاسی منفی، 1396، آرین، قاسمی و منوچهر، توسلی نائینیـ 
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  .20شماره ، فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سیاسی

نگرشی نو در رابطه جرم ، 1391، قدسیه، موسوي مشهدي؛ محمدتقی، قبولی درافشان؛ محمدحسن، حائريـ 

هاي حقوق  آموزهفصلنامه ، د فی االرض و بغی در فقه و حقوق موضوعهافسا، سیاسی با مفاهیم محاربه

 .3 شماره، کیفري

 مرکز اسناد انقالب اسالمی. انتشارات، تهران، اصالحات و براندازي نرم، 1395، سپهر، حکمتـ 

 .مجلسهاي  مرکز پژوهش انتشارات، تهران، مالحظاتی درباره جرم سیاسی، 1379، جمعی از نویسندگانـ 

مطالعات فصلنامه ، ه قانون اساسیگرایان الزام غیرمصلحت؛ تعریف جرم سیاسی، 1395، قدرت اهللا، رحمانی ـ

  .4شماره ، حقوق عمومی

فصلنامه ، فراروي تعریف آن در ایرانهاي  جرم سیاسی و چالش، 1395، امین، خادمی، احمد، ـ رشیدي

  .32شماره ، مطالعات سیاسی

 .پژوهشگاه قوه قضائیه انتشارات، تهران، سیاسی در حقوق تطبیقی جرم، تا بی، علیرضا، زارعـ 

فصلنامه ، ماهیت و نقش هیئت منصفه در نظام عدالت کیفري ایران از ظهور تا افول، 1390، باقر، شاملوـ 

  .56شماره ، تحقیقات حقوقی

نامه  پایان، می ایرانتحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسال، 1397، زهرا، شریف آبادي عزیزيـ 

  دانشگاه پردیس فارابی.، دانشکده حقوق، ارشد کارشناسی

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو ، 1398، بهزاد، جودکی؛ فضل اهللا، فروغی؛ محمدهادي، صادقیـ 

  .4شماره ، مطالعات حقوقیفصلنامه ، اجراي قانون جرم سیاسی

، جلد سوم، 1364، هایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی ن

  انتشارات مجلس شوراي اسالمی.، تهران

 نی. انتشارات، تهران، حکومت دینیهاي  دغدغه، 1379، محسن، کدیورـ 
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