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«رســیدگی به جرایم سیاســی و مطبوعاتی علنی اســت
و با حضــور هیــأت منصفــه در محاکم دادگســتری صورت
میگیرد .نحوه انتخاب ،شــرایط ،اختیــارات هیأت منصفه
و تعریف جرم سیاســی را قانون بر اســاس موازین اســامی
معینمیکند».
اصل  168قانون اساســی هرچند بر توصیف و رســمیت
جرم سیاسی تصریح کرده است اما سالهای زیادی قوانین
عمومی با گامی عقبتر از قانون اساسی ،جرم سیاسی را به
رســمیت نشــناخته بودند .در ســال  ،1380مجلس شورای
اســامی قدمهایی را برای رســمیت دادن بهجرم سیاســی
برداشــت و طرحی را درخصوص جرم سیاســی بهتصویب
رساند که با 18ایراد شورای نگهبان مواجه شد چرا که اطالق
هــر دو مــاده و بندهــا و تبصرههای طــرح مذکــور را مغایر با
اصول چهارم ،بیســت و چهارم ،بیســت و ششــم ،بیســت و
هفتم و یکصد شصت و هشتم قانون اساسی دانست.
در ســال  1384نیــز اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاستخارجیمجلسهفتمباآیتاهللشاهرودیرئیس
توگو
وقت قوه قضائیه در خصوص الیحه جرم سیاسی گف 
کــرده و خواســتار ارائه الیحه به مجلس شــده بودنــد؛ اما در
نهایت در دوران ریاســت بعدی قوه قضائیه در تابستان 92
الیحه تدوین و به مجلس ارائه شد.
 19نفــر از نماینــدگان دوره گذشــته مجلــس درمهرمــاه
ســال 92در قالــب طرح جرم سیاســی ،نامــهای را برای طی
مراحــل قانونی ارائه کردنــد و ضمن اشــاره بهمفهوم جرم
سیاســی پس از انقالب و تأکید بر اینکه مفهوم جرم سیاسی
ناساســی پیشبینی شــده
از جملــه در مواد اصل  168قانو 
است؛ خواستار تدوین قانونی براساس موازین دینی در این
راستاشدند.سرانجاماینتالشهادرمجلسفعلینتیجه
داد واین قانون مشــتمل بر شــش ماده در جلســه علنی روز
تماه  1395در مجلس شورای
دوشنبه مورخ  20اردیبهشــ 
اســامیتصویب شــد و  9روز بعد در  29اردیبهشــت ماه به
تأییدشوراینگهبانرسید.
مزیتهایمجرمسیاسیبودن
تعبیــر جــرم پــاک ازجــرم سیاســی ،اهمیــت تعریف و
تعیین حــدود و ثغور این جــرم در محاکم قضایی را نشــان
میدهد .جرمی که مخاطب آن حکومت و دستگاه سیاسی
حاکم اســت ،با هدف منافع شخصی رخ نمیدهد و اصالح
امور کشــور ،ماهیت ارتکاب آن از ســوی مجرم اســت .با این
حــال نیتهــای خــوب مجــرم سیاســی در عمــل میتواند
تبعاتــی ناخوشــایند و حتــی مخــرب داشــته باشــد ،نظــم
عمومــی را بر هــم زند ،زمینههای آنارشــی و هــرج و مرج را
فراهــم آورد و ...بنابرایــن ایــن پرســش مطرح میشــود که
یک مصلح یا معترض سیاســی چه زمانی تبدیل به مجرم
سیاســی میشــود .ماده 2این قانون به این پرســش اینگونه
یدهد:
پاسخم 

جرایم زیر در صورت انطباق با شــرایط مقرر در ماده()۱
اینقانونجرمسیاسیمحسوبمیشوند:
الف  -توهین یا افترا به رؤســای ســه قــوه ،رئیس مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیسجمهــور ،وزرا،
نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،نماینــدگان مجلس
خبرگانواعضایشوراینگهبانبواسطهمسئولیتآنان
ب-توهینبهرئیسیانمایندهسیاسیکشورخارجیکه
در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت
مفاد ماده ( )۵۱۷قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات
پ-جرایممندرجدربندهای(د)و(هـ)ماده()۱۶قانون
فعالیتاحزاب،جمعیتها،انجمنهایسیاسیوصنفی
و انجمنهــای اســامی یــا اقلیتهای دینی شناختهشــده
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ت  -جرایم مقرر در قوانیــن انتخابات خبرگان رهبری،
ریاســت جمهــوری ،مجلس شــورای اســامی و شــوراهای
اســامی شــهر و روســتا بــه اســتثنای مجریــان و ناظــران
انتخابات
یکی از مهمترین اهداف تفکیــک جرایم ،اعمال تمایز
در مجــازات و نحوه برخورد قانونی با مجرم اســت .در مورد
مجرمــان سیاســی پــس از مختومه شــدن پرونــده و صدور
قطعی رأی دادگاه ،بر اســاس ماده  6قانون جرایم سیاسی
موارد ذیل اعمال میشود:
الــف  -مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشــت و
حبس از مجرمان عادی
ب  -ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران
بازداشت و حبس
پ  -ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت  -غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث  -ممنوعیت بازداشــت و حبس بهصــورت انفرادی
بجــز در مــواردی که مقام قضایــی بیم تبانی بدهد یــا آن را
برایتکمیلتحقیقاتضروریبداندلکندرهرحالمدت
آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج  -حق مالقات و مکاتبه با بســتگان طبقه اول در طول
مدتحبس
چ  -حق دسترســی به کتب ،نشــریات ،رادیو و تلویزیون
در طول مدت حبس
چالشتشخیصجرمسیاسی
 7آبــان مــاه امســال نخســتین هیــأت منصفــه جرایــم
سیاسی ،از ســوی دادگســتری تهران تعیین شد .این هیأت
منصفــه در واقــع همــان ترکیــب هیــأت منصفــه جرایــم
مطبوعاتی است که مســئولیت رسیدگی بهجرایم سیاسی
هــم به آنها ســپرده شــده اســت .شــاید علت این اشــتراک
وظیفه ،در کنار هم قرار گرفتن جرایم سیاسی و مطبوعاتی
در اصــل  168قانون اساســی اســت .با این حــال موضوعی
کــه از همــان فــردای ابالغ قانون جرم سیاســی مطرح شــد
و تــا 16مــاه بعد یعنی زمــان تعیین هیــأت منصفه جرایم
سیاســی ادامه داشــت ،این بود که مالک و معیار تشخیص
جرم سیاســی چیســت و چگونه میتوان بین و سایر جرایم
تفکیکقائلشد.

مــاده  5قانــون جــرم سیاســی تصریح کــرده اســت که:
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که
پرونده در آن مطرح اســت .متهم میتواند در هر مرحله از
رسیدگی در دادســرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه
نســبت به غیرسیاســی بودن اتهام خــود ایراد کنــد .مرجع
رســیدگیکننده طی قراری در این مــورد اظهارنظر میکند.
شــیوه صــدور و اعتــراض به ایــن قرار تابــع مقــررات قانون
آییندادرسیکیفریاست.
نخســتین پروندهای که گمان میرفت در دادگاه جرایم
سیاســی و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد،
پرونده عیســی ســحرخیز بود و همین پرونده هم نشان داد
که روند و شــیوه تشخیص سیاسی یا غیر سیاسی بودن جرم
به آن سادگی نیست که در ماده 5پیشبینی شده است.
محمــود علیــزاده طباطبایی روند ایــن پرونــده را که در
نهایت منجر به ارجاع نشــدن آن به دادگاه جرایم سیاســی
شــد اینچنین برای رســانهها روایــت کــرد« :در پرونده آقای
ســحرخیز ابتــدا بازپــرس پرونده اتهــام فعالیــت تبلیغی
علیه امنیت نظام را برای ایشــان تفهیم کرده بود و طبق آن
قرار صادر شــد اما دادیــار این اتهــام را نپذیرفت و اتهامات
فعالیــت تبلیغــی ،اجتمــاع و تبانــی و توهین بــه رهبری را
برای آقای ســحرخیز تفهیم کــرد .اتهام توهیــن به رهبری
جــزو جرایــم ضدامنیت اســت و بــه دادگاه انقــاب ارجاع
داده میشــود؛ امــا نشــر اکاذیــب جرم سیاســی محســوب
میشــود .وقتی به قاضی پرونده گفتیم کــه این اتهام جرم
سیاســی محســوب میشــود قاضی در ابتدا اطالعی در این
مورد نداشــت اما وقتی به قانون مراجعــه کرد این موضوع
را پذیرفــت و در ایــن خصــوص بــه دادگاه کیفــری اســتان
صالحیتدادکهباحضورهیأتمنصفهبرگزارشود».
دادگاه کارکنــان دولــت پرونــده عیســی ســحرخیز را از
مصادیــق جرم سیاســی تشــخیص داده و رســیدگی به آن
را در صالحیــت دادگاه کیفــری یک اســتان دانســته بود اما
سرپرســت دادگاههای کیفری یک اســتان در مهرماه ســال
گذشــته اعالم کــرد ایــن پرونــده از مصادیق جرم سیاســی
نیست .سرانجام موضوع برای حل اختالف به دیوان عالی
کشــور ارســال شــد اما دیــوان عالی کشــور نیــز در صالحیت
خود ندانســت و به تجدیدنظر ارجاع کرد .در نهایت دادگاه
تجدیدنظــر موضوع را بررســی کرد و پرونــده را از مصادیق
جرمسیاسیندانست».
قانــون فعلــی و نــو تصویب جــرم سیاســی راهــی برای
پایان دادن به چنین مناقشــاتی را نبسته است اما این تمام
ایرادهای این قانون نیســت .برخی حقوقدانان تأکید دارند
اصوالًاز آنجا که جرم سیاسی در طرفیت متهم با حاکمیت
و حکومت شکل میگیرد ،روند رسیدگی به آن به این شکل
خود نقض غرض محســوب میشــود« .محمدرضا زمانی
درمــزاری» یکــی از ایــن حقوقدانان اســت کــه در مصاحبه
بــا «ایــران» گفت :هــدف و مبنــای تعریف جرم سیاســی و
شــناختن بعضــی افــراد بهعنوان مجــرم سیاســی و انجام
محاکمه علنی با حضور هیأت منصفه ،این اســت که رفتار
و افکار کســانی که با قصد خدمت و اصــاح امور با حاکمان
وقت یک کشور به مخالفت ،بپا خاسته و فاقد هرگونه قصد
خشــونت ،نظامیگری و اقدامات براندازی علیه حاکمیت
هســتند ،در معرض افکار عمومی قرار گرفته و گیرد و مورد
قضــاوت هیــأت منصفــه بــه نمایندگــی از مــردم از حیث
خدمتیاخیانتاحتمالینسبتبهآنهاقرارگیرند.
اینکه،ماقائلبهتعریفجرمسیاسیازمنظرحاکمیت
بــوده و موجبــات تعقیــب مجرم سیاســی را از ســوی نظام
سیاســی و قضایی حاکــم ،مورد تأکید قــرار دهیم ،میتواند
خود نقض غرض تقنینی و سیاسی به شمار رفته و میتواند
بــر خالف اهداف و فلســفه تشــکیل جرم سیاســی و اهداف
آرمانی آن تلقی شود.
ازاینرو،ضروریاست؛برایتعریفوتدقیقمعیارهاو
مؤلفههایجرمسیاسیبههنجارهایبینالمللیوحقوق
بشــری مرتبــط مراجعه کــرد و صرفــاً ،از منظــر مالحظات
داخلی و رویکرد نظام سیاسی بدان نپرداخت.
بااینحالدرنگاهواقعبینانهنمیتوانمزایایتصویب
همیــن قانــون و تعییــن هیــأت منصفه ویــژه رســیدگی به
جرایــم سیاســی را نادیده گرفت .تجربه نشــان داده اســت
کــه باید به اصالح تدریجی امید داشــت و هر روند اصالحی
هم نقطه آغازی دارد .در حال حاضر باید همچنان منتظر
بود تا ببینیم نخســتین پرونده جرم سیاســی چگونه در این
دادگاهرسیدگیمیشود.
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