واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد  523و 530
قانون آیین دادرسی کیفری و اصل  061قانون اساسی
*

میررضا سلیمی

کلیدواژهها:
مجرم سیاسی ،اصل علنی بودن ،قانون اساسی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،دادرسی
منصفانه.

مجلۀ پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی ـ ترویجی) ،شمارۀ  ،14.بهار 4911
صفحۀ  ،318-319تاریخ وصول ،4911/86/40 :تاریخ پذیرش4917/87/84 :

چکیده:
یکی از اصول دادرسی منصفانه ،اصل علنی بودن دادرسی میباشد .قانونگذاران
کشورها بنابر پارهای اقتضائات ،استثنائات این اصل را نیز بیان میکنند .یکی از
حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است
اصل علنی برگزار شدن دادرسیهای مربوط به مجرمین سیاسی بهصورت مطلق
میباشد و استثنائی در آن راه ندارد .در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین
سیاسی با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده است .یکی از دالیل شدتگرایی
کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات
مجرمین سیاسی میباشد ،درحالیکه مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان
آینده میباشند و روح عدالتخواهی آنها را به سمت کجروی هدایت میکند .لذا
وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری
شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی بهصورت علنی و بدون
استثناء ،اجتنابناپذیر میباشد .موضوعی که در اصل  486قانون اساسی پیشبینی
شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال  4912با وضع مواد  995و  952قانون آیین
دادرسی کیفری و ماده  1قانون جرم سیاسی در سال  4915زمینه نقض آشکار و
صریح اصل  486قانون اساسی را فراهم کرد .موضوع این مقاله بررسی این موضوع
میباشد.

* قاضی دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی،
Email: mirrezasalimi@yahoo.com
تهران ،ایران
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مقدمه
یکی از مسائل مهمی که ریشه در حقوق و آزادیهای بنیادین افراد و بهنوعی ریشه در حقوق
بشر دارد ،اصل علنی بودن رسیدگیها میباشد .نظر به اینکه قضات بهعنوان دو بـال فرشـتة
عدالت به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی از نقشی حـائز اهمیـت
برخوردارند ،بااینحال ممکن است در برخی از شرایط آنها در مظان اتهام قرار گیرند .یکـی از
این موقعیتها برگزاری دادگاهها بهصورت غیرعلنی است چراکه موجب خدشهدار شدن اعتماد
مردم به نظام میشود و اصل برابری سالحها را خدشهدار میکند .درنتیجه حتیالمقدور برای
جلوگیری از تالی فاسد این موضوع بنیانگذاران حکومتها و سیستم قضـایی هـر کشـور بـا
برگزاری رسیدگی دادگاهها بهصورت علنی صـحّه مـیگذارنـد .در ایـن اثنـا جـرم سیاسـی و
رسیدگی به این جرایم با توجه به اینکه مرتکبین این جرایم از مصلحان اجتماعی میباشند و
خودشان را وقف جامعهی خویش میکنند ،حائز اهمیت میباشد و اتفاقاً در رسیدگی به جرایم
این دسته از مرتکبان اصل علنی بودن دادرسی خود را نشـان مـیدهـد .بـا مداقـه در تطـور
تاریخی قانونگذار ایرانی عیان میشود که علنی بـودن رسـیدگی دادگـاههـا بـرای مجـرمین
سیاسی امری اجتنابناپذیر و به عنوان یک اصل استثناءناپذیر بـوده ،چـه آنکـه علنـی بـودن
دادرسی یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی میباشد 4.جرم سیاسی در طول تاریخ تحـوالت
عدیده ای را پشت سر گذاشته است .تا اوایل قرن نوزدهم بین جرایم عمومی و سیاسی فرقـی
وجود نداشت و مجرمان سیاسی از امتیاز علیحدهای برخوردار نبودند .از قرن نوزدهم و با تأثیر
پذیرفتن از فالسفه دوران روشنگری ازجمله منتسکیو با کتاب معروف خود «روحالقـوانین» و
روسو با کتاب «قرارداد اجتماعی» و دیگران رفتهرفته نگاهها به سمت مجرمان سیاسی و نوع
رفتار ارتکابی آنها با تحوالتی روبهرو شد ولی بااینحال بهدلیل تنفر افکار عمومی از حکومت
توتالیتر و سلطنتطلب مانعی در مسیر بهبود وضع مجرمان سیاسی بهوجود آمد 2.شـاهد ایـن
مدعا انقالب کبیر فرانسه بود که انقالبیون هیچگونه مخالفتی را تحمل نمیکردند و خود این
امر وضع مجرمان سیاسی را در هالهای از ابهام قرار میداد .بهموجب قانون جزای سال 4699
فرانسه مقرر شد که محاکمات مجرمان سیاسی با حضور هیئتمنصفه بهعمل آمد .متعاقب آن
نیز مجازاتهای ویژها ی برای این طیف از مجرمان در نظر گرفته شد و در سـال  4616و بـا
 .4آخوندی ،آیین دادرسی کیفری ،جلد .245 ،1
 .2رودی ،ک.ک ،ج .آندرسن ،آشنایی با علم سیاست.89-84 ،
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برکناری لویی فلیپ مجازات اعدام لغو میشود .با وقوع جنگهـای جهـانی اول و دوم جـرم
سیاسی سیر نزولی خود را طی میکند ،بهگونهای که نهتنها تخفیف شـامل حـال ایـن دسـته
مجرمان نمیشود بلکه طیف وسیعی از مجازاتهای ترذیلی که از پیامدهای دهشتناک جنگ
بود ،به اجرا در آمد؛ چهآنکه بیشتر دولت های جهان بر این باور بودند که به رسمیت شـناختن
9
جرم سیاسی موجب تزلزل ارکان حکومتی و بنیه نظام دستنشانده آنها میشود.
در حقوق ایران نیز جرم سیاسی با تحوالت عدیدهای روبهرو شده است :در ایران باستان و
در دوره هخامنشیان مقابله با شاه و خاندان سلطنتی با مجازات سـنگین روبـهرو مـیشـد .در
زمان ساسانیان نیز افرادی که نسبت به شاهنشاه انتقادی میکردند در میان جـانوران مـوذی
محبوس میشدند و به وضع اسفباری کشته مـیشـدند 1.ملخـص کـالم اینکـه در آن دوره
علی رغم تفکیک بین جرایم عمومی از سیاسی که کتاب اوستا نیز گواه این امر مـیباشـد امـا
این تقسیمبندی زمینهای برای شدتگرایی کیفری نسبت به این دسته از مجرمـان بـود 5.در
دوره پس از اسالم قوانین جزایی دایر مدار فقه بود 8اما با وجود قوانین اسالمی پادشاهان وقت
باتوجهبه سلیقه خود نسبت به مجرمان سیاسی عمـل مـیکردنـد کـه ایـن موضـوع در دوره
حکومت صفوی که پرچمدار تشیع بود ،به حد اعالی خود رسید 5.از زمان مشروطه و به تأسّی
از حقوق کشورهای مدرن تحوالتی راجع به وضعیت حقوقی مجرمان سیاسی بهعمل آمد که
یکی از این مزایا برگزاری علنی محاکمات مجرمین سیاسی میباشد.
در اصل  58متمم قانون اساسی مشروطیت میخوانیم که انعقـاد کلیـه محاکمـات علنـی
است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد در این صورت لـزوم غیرعلنـی
بودن را محکمه اعالن مینماید .در ادامه بهموجـب اصـل  51مقـرر گردیـده اسـت درمـورد
6
تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود.
علی رغم اینکه قانونگذار دوران مشـروطه صـحبتی از علنـی بـودن رسـیدگی بـه جـرایم
مرتکبان جرم سیاسی به میان نیاورده بود ولی همسو با تحوالت حقوقی سایر کشورها به این

 .9اصغری« ،جرم سیاسی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن».51 ،
 .1راوندی ،سیر قانون و دادگستری در ایران.49 ،
 .5پاشاصالح ،مباحثی از تاریخ حقوق.496 ،
 .8همانجا.
 .5دانش ،حقوق زندانیان و علم زندانها.18 ،
 .6هاشمی ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران.185 ،2 ،

218

مجلة پژوهشهای حقوقی )4911-4( 14

اصل بهعنوان یک بنیان حقوقی نگریسته بود و بهنوعی از تجربة تلـخ سـرکوب مخالفـان بـا
غیرعلنی برگزار کردن محاکمات که مـانع از افشـای حقیقـت مـیشـده و بـهنـوعی موجـب
بیاعتمادی حکومت و انحراف از عدالت بوده ،عبرت گرفتند .ولی حکومـت اسـتبدادی اجـازه
چنین تحوالتی را به مشروطهخواهان نداد و مصادیق جرایم سیاسی در عداد جرایم عادی قرار
داشت و دادگاه نظامی بدون توجه به قانون مرقوم مجازاتهای سنگینی اصدار مـیکـرد 1.در
زمان سلطنت رضاشاه پهلوی در قـانون جـزای عمـومی  4991تأسیسـاتی دربـاره مجرمـان
سیاسی پیش بینی شد .ازجمله اینکه احکام تکرار جرم درباره ایـن دسـته از مجرمـان اعمـال
نمیشود و بر همین منوال قیاس میشود اما درمورد اصل علنی بـودن مقرراتـی پـیشبینـی
نکرده است.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران و تدوین قانون اساسی در سـال  4956و بـازنگری سـال
 4986روح عدالتخواهی نوین جان تازهای یافت .بهگونهای که در اصل اول قـانون اساسـی
جمهوری اسالمی ،حکومت را حکومت حق و عدل قرآن معرفی میکند و در اصـل  2بنـد 8
بهنوعی دادرسی عادالنه را بیان میکند .با مداقه در این قانون بـهعنـوان قـانون مـادر عیـان
میشود که قانونگذار با واژه جرم سیاسی و علنی بودن دادرسی بهعنوان یک اصل کالسـیک
بیگانه نبوده است و در اصل  485ق.ا به اصل کلی علنی بودن رسـیدگیهـا و اسـتثنائات آن
پرداخته و در اصل  486نیز بهصورت علیحده بـه علنـی بـودن رسـیدگی بـه جـرم سیاسـی
پرداخته است.
در ادامه سابقة تاریخی قوانین ایران بهگونه ای با غامض بودن این مقررات و بعضـاً خـأل
مواجه بودیم .بهگونهای که در چهارچوب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصـوب
سال  4959رسیدگی به جرم سیاسی در هاله ای از ابهام بود و در اصالحیه این قانون در سال
 4964با الحاق تبصرهای به ماده  29در قالب تبصره  4به رسیدگی به جرم سیاسی در دادگاه
کیفری استان اشاره میکند ،بدون اینکه این دادگاه اجباری به رعایت علنی بودن داشته باشد!
در سال  4912با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بار دیگر مسئله علنی برگـزار شـدن
دادرسی مجرمان سیاسی مطرح شد و این بار قانونگذار در چهارچوب مواد  995و  952به این
اصل کلی پرداخته ولی همچنان شائبة نقض اصل  486که بهصورت مطلق اصل علنی بودن
رسیدگی به مرتکبین جرایم سیاسی را پیشبینی کرده بود ،بهنظر میرسـد و در آخـرین اراده
 .1مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران.54 ،
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قانونگذار در اردیبهشت  4915قانون جرم سیاسی تصویب میشود و پس از سـالهـا بیهـوده
ماندن اصل  486قانون اساسی بهصورت شتابزده قانون مرقوم تصویب شد.
در این مقاله به بررسی قانون جرم سیاسی در خصوص ماده  1قانون مرقوم دربـاره نحـوه
رسیدگی به جرایم سیاسـی و مقایسـه آن بـا قـانون آ.د.ک سـال  4912اصـالحی  4911در
چهارچوب مواد  995و  952و اصل  486میپردازیم و پس از بررسی سابقه و نحوة رسـیدگی
به جرایم مرتکبین جرم سیاسی و نقد و بررسی مسائل پیرامـون آن نکـاتی پیرامـون اصـالح
قانون بهعنوان ماحصل تحقیق ارائه خواهد شد.

 -9علنی بودن رسیدگیها
«علن» در اصطالح حقوقی یعنی «آزاد بودن ورود و خروج مردمان به جلسة دادرسی تا بتواند
از جریان آن آگاه شوند .این وسیلهای است برای منع پارهای از انحرافات» 49.در قانون آیین
دادرسی کیفری تصریح شده که منظور از علنی بودن محاکمه ،عدمِایجاد مانع برای حضور
افراد در جلسات رسیدگی است و رسانهها حق انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که
متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد
را ندارند و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومعلیه فقط درموارد مقرر در قانون
امکانپذیر است.
44
از منظر قرآن کریم داوری در میان مردم باید بـا عـدالت باشـد و ایـن رویـه در سـیره
معصومین نیز مشاهده میشود .همچنانکه در رسالة حقوق امام سجاد (ع) از حق رعیـت بـر
42
حاکم سخن بهمیان میآورد.
یکی از جلوههای نیکوی عدالت اصل دادرسی علنی مـی باشـد .ایـن حـق بـرای آن بـه
رسمیت شناخته شده است که دادگاهها بهعنوان مرجع تظلمخواهی و جایگاه و مظهر عدالت و
مجریان آن (قضات) در انظار مردم به عدول از بـیطرفـی محکـوم نشـوند و بـه عبـارتی در
راستای تقویت وجود عدالت واقعی قضایی میباشد.
 .49جعفری لنگرودی ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق.2898 ،1 ،
 .44نک :نساء آیه  56ـ ص آیه .28
 .42تألیف ابومحمد حسن بن علی بن حسین «تحف العقول» سجاد علیهالسالم به دو صورت بیان شده است:
 .4متن مفصل که در کتاب «الخصال» بن شعبهی حرانی (متوفی  964ه.ق) نقل شده است و شامل پنجاه حق
است .2 .متن مختصر که در کتابهای «من ال یحضره الفقیه» و «االمالی» تألیف ابوجعفر محمد بن علی بن
حسین بن بابویه قمی (متوفی  962ه ق) ذکر شده است.
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در نظام ها و تحوالت آیین دادرسی کیفری نیز میتوان اصل علنی بـودن دادرسـیهـا را
نظاره کرد .بهگونه ای که در سیستم اتهامی بهعنوان قدیمیترین شیوه رسیدگی به دعاوی در
49
روم ،یونان باستان و  ...رسیدگیها بهصورت علنی برگزار میشد.

 -0اصل علنی بودن رسیدگیها از منظر مقررات بینالمللی
درزمینة لزوم علنی بودن دادرسیها ،اسناد عدیدهای در سطح بینالمللی وجود دارد که برخـی
از این اسناد از رهآورد سازمان ملل و به شکل جهانی و برخی به شکل منطقهای میباشد .بـا
مداقه در این اسناد بینالمللی و منطقهای میتوان به اصل علنی بودن دادرسیهـا و اهمیـت
زایدالوصف آن پی برد.
 -9-0اعالمیه جهانی حقوق بشر

اعالمیه جهانی حقوق بشر بهعنوان یک پیمان بینالمللی که از رهآورد مجمع عمومی سازمان
ملل در تاریخ  49دسامبر  4116بهتصویب رسـیده اسـت ،در مـاده  49اشـعار مـیدارد« :هـر
انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادالنه توسط دادگـاهی
بی طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی ،بـه حقـوق و تکـالیف وی
رسیدگی کند».
 -0-0میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان یک عهدنامه و پروتکـل بـینالمللـی کـه از
ره آورد مجمع عمومی سازمان ملل با الهام از اعالمیة جهانی حقوق بشر در  48دسامبر 4188
بهتصویب رسید و دولت ایران در تـاریخ  45فـروردین  4915ایـن میثـاق را امضـاء و در 45
اردیبهشت  4951از تصویب گذراند ،بهموجب ماده  1قانون مدنی در حکـم قـوانین داخلـی و
قابلاستناد می باشد .همچنین در بند یک ماده  41میثـاق مـذکور بیـان شـده اسـت« :همـه
درمقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند .هـرکس حـق دارد بـه اینکـه بـه
دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون
رسیدگی شود و ». ...

 .49آشوری ،آیین دادرسی کیفری ،جلد .26 ،4
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 -3-0دیوان کیفری بینالمللی
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دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان اولین دادگاه دائمی بین المللـی بـرای رسـیدگی بـه جـرایم
نسلزدایی ،جنایت علیه بشریت ـ جنایت جنگی و تجاوز ارضی که اساسنامه آن در  45ژوئن
 4116در رم به تأیید و در ژوئیه  2992بهتصویب رسید .در ماده  81بند  5و ماده  85بند  4از
45
علنی بودن دادرسیها بهعنوان یکی از حقوق متهم یاد میکند.
چهل کشور هم اساسنامه رم را امضاء کردهاند اما هنوز بهتصـویب مجـالس قانونگـذاری
خود نرساندهانـد .از سـوی دیگـر کشـورهایی نظیـر آمریکـا و سـودان و نیـز رژیـم غاصـب
صهیونیستی از امضای پیمان دادگاه بینالمللی خـودداری کـردهانـد 48.ایـران در  94دسـامبر
 2992اساسنامه را امضاء کرده ،اما هنوز تصـویب آن را در دسـتور کـار مجلـس قـرار نـداده
45
است.

 -3اصل علنی بودن رسیدگی در حقوق ایران
با مداقه در قوانین جمهوری اسالمی ایران میتوان پی برد که قانونگـذار ایرانـی بـا الهـام از
یافتههای بینالمللی و حقوق بشری به اصل علنی بودن رسیدگیها صحّت گذاشته است.
در اصل  485قانون اساسی مصوب  4956نیز بـه اصـل دادرسـی علنـی و اسـتثنائات آن
پرداخته شده است .همچنین اصل  486نیز مجدداً به دادرسی علنی ناظر بر جرایم سیاسـی و
46
مطبوعاتی بهعنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه صحّه گذاشته است.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال  4951سخنی از اصل علنی بـودن بـهمیـان
نیامده است که این رویکرد افزون بر اینکه مغایر با نصّ صریح قانون اساسی میباشد .نـوعی
پسرفت نسبت به سابقة تقنینی خود تلقـی مـیشـود؛ چراکـه کنکـاش در نظـام قانونگـذاری
کشورمان بیانگر پذیرش علنی بودن دادرسی در قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قالب ماده
41
 498بود ولی بعد از انقالب از دید مقنن مغفول مانده بود.

14. International Criminal Court

 .45خالقی« ،اصل علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی».49 ،

16. Rome Statute of the International Criminal Court United Nations Treaty Collection

 .45دیوان کیفری بینالمللی مرکز تحقیقات استراتژیک ،معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی.
 .46خالقی ،نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری.259 ،
 .41شمس ،آیین دادرسی مدنی ،جلد .419 ،2
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با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال  4956بار دیگر زمینـه اجـرای اصـل 485
قانون اساسی فراهم گردید بهگونهای که در ماده  466به علنی بودن محاکمات دادگاه اشـاره
میکند و در تبصره  4که در سال  4965موردِاصالح قرار گرفت ،اشعار میدارد که« :منظور از
علنی بودن محاکمه عدمِایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است».
در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب  4912و اصـالحی  4911بـه اصـل علنـی
بودن دادرسی پرداخته و در صدر ماده  952به علنی بودن دادرسیهـا بـهعنـوان یـک اصـل
تضمینکننده دادرسی عادالنه پرداخته و ذیل آن استثنائات این اصل را نیز برشمرده است.
و سرانجام در آخرین اراده قانونگذار به تاریخ  4915/92/29با تصویب قانون جرم سیاسی
و مسکوت گذاشتن نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و ارجاع این امر به قانون آیـین دادرسـی
کیفری در ماده  1قدم برداشت .ناگفته نماند که در طرح اولیه قانون مذکور بهصراحت در ماده
 1و همسو با الیحهای که مجلس در سال  4969بهتصویب رسانده بود ،بـه نحـوه برگـزاری
محاکمات مجرمان سیاسی بهصورت علنی پرداخته شده بود ولی در هر دو مقرره بهصراحت از
سوی شورای نگهبان موردایراد قرار گرفت و حذف شد.
درنتیجه باید گفت که علنی بودن محاکمات بهعنوان یک اصل بدیهی بهعنوان تضـمینی
برای اصحاب دعوی قلمداد میشود تا در پرتو آن محاکم مورد پایش قـرار گیـرد و از رهآورد
آن اعتماد به دستگاه قضا بیشتر میشود .همینگونه است که در سیره عملـی معصـومین (ع)
نیز رسیدگیها در یک فضای عمومی مثالً مسجد بهعمل میآید .فلسفة این کار علنی بـودن
رسیدگیها و امکان حضور مردم در این جلسات میباشد تا نسبت به بیطرفی قضات اطمینان
29
یابند.

 -1جرم سیاسی و علنی بودن مطلق رسیدگیها
جرم سیاسی در اصطالح «بزه علیه سازمانها و طرز ادارة حکومت و یا علیه حقـوق ناشـی از
آن است ».باغیان در اسالم مجرمین سیاسی هستند .مجرمان سیاسی را متأوله نیز گویند :این
24
واژه در برابر جرم عادی میباشد.
کلمه متأوله خود ریشه عربی دارد و بهمعنای بالغ و هشداردهنده است.

 .29نک :اصل  91قانون اساسی.

21. Sills, International Encyclopedia, 246.
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«جرم سیاسی سنتی عبارت است از تالش برای سرپیچی یا لطمه زدن به یـک موقعیـت
قدرت سیاسی ،بهوسیله اعمال مخالف و یا ناسازگار با قواعد سیستم سیاسـی موجـود؛ تفـاوت
جرم سیاسی با نافرمانی مدنی در این است که «نافرمانی مـدنی» بـهمثابـه رویکـردی بـرای
تاکتیکها و اشکال پیکار سیاسی ،جهت بـرونرفـت از وضـعیت موجـود اسـت کـه اقـدامی
22
مسالمتآمیز قلمداد میشود».
«جرم سیاسی عموماً به هر جرمی که مستقیماً علیه حکومت انجام شود ،مثل خیانـت بـه
مملکت و آشوبهای سیاسی ،گفته میشود .این نوع جرم هرگونه تشـنج و نـاآرامی سیاسـی
29
خشونتآمیز بدون ارجاع به یک جرم خاص را شامل میشود».
«جرم سیاسی عبارت از هر عملی است که بهخاطر یک هدف یا انگیـزه سیاسـی ،انجـام
گیرد .این عمل ممکن است دارای انگیزه سیاسـی باشـد ،ولـی بـهصـورت مجرمانـه انجـام
21
گیرد».
صرف نظر از اینکه آیا باغیان مجرم سیاسی میباشند و یا خیر و بررسـی ایـن بحـث کـه
موضوع این مقاله نمیباشد و صحتوسقم تعاریف فوقالذکر ،باید گفت که طرح جرم سیاسی
که موضوع اصل  486قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است یکی از موضوعات مهمـی
است که کشور ما با آن روبهروست .پس از گذشت  98سال از تصویب قـانون اساسـی هنـوز
اصل  486ق.ا درخصوص ارائة تعریفی از جرم سیاسی بهطور کامل به اجـرا درنیامـده اسـت.
یکی از مهمترین دالیل عدمِبرگزاری جلسات رسیدگی مجرمـان سیاسـی بـهصـورت علنـی،
عدمِتعریف درست جرم سیاسی و عدمِتصویب قانونی دراینزمینه بود .یکی از دالیل این امـر
مشخص نبودن مصادیق جرم سیاسی و نبود معیار دقیق برای تعریف جرم سیاسی مـیباشـد.
همچنانکه در قانون جرم سیاسی که در سال  4915بهتصویب رسید ،این موضـوع مسـکوت
ماند و صرفاً در ماده  2به مصادیق جرم سیاسی و در ماده  9به جرایمی کـه مشـمول عنـوان
جرم سیاسی نمیشود ،پرداخت .اقدامی که از نظر تقنینی پسندیده نبود .این امر بـا مداقـه در
سیستم حقوقی کشورهای مختلف مانند سوئیس ،ایتالیا ،آلمان و فرانسه نیز به منصـه ظهـور
میرسد و میتوان ناظر این تعارضات بود.
در نظام حقوقی ایران طرح دو الیحه درخصوص جرم سیاسی حائز اهمیت میباشد:
22. Ibidem.
23. Campbell, Black`s Law Dictionary, 1180.
24. Bledose and Boezek, The International Law Dictionary, 142.
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 -4طرحی که از سوی کمیسیون حقوق بشر اسـالمی ارائـه شـد و در آن جـرم سیاسـی
اینگونه تعریف شده است:
«فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوع قابلمجازات است هرگاه با انگیزة سیاسـی
علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهـوری
اسالمی و با حقوق سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قـانونی آن ارتکـاب
یابد جرم سیاسی بهشمار میآید ،مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشـد».
همچنین به برخی از مصادیق جرم سیاسی نیز اشاره کرده است به شرط آنکه قابلانطباق بـا
تعریف فوقالذکر باشد:
تشکیل دستجات و عضویت در آن با هدف برهم زدن امنیت کشور (مـاده  116و  )111ـ
فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده  599ق.م.ا) ـ سلب آزادی شخصی افراد ملت یا محروم نمودن
آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی (ماده  )559ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جـرایم علیـه
امنیت (ماده  )849و ...
 -2در پیشنویس وزارت دادگستری جرم سیاسی اینگونه تعریف شد:
«اقدام مجرمانهای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یـا
بهوسیلة گروه های سیاسی قانونی علیـه نظـام سیاسـی مسـتقر و حاکمیـت نظـام جمهـوری
اسالمی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیـرد ،مشـروط بـر آنکـه
انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .بهعالوه مبادرت به بیـان تعـدادی از مصـادیق جـرم
سیاسی نموده است».
شایان ذکر است که پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  4912در پیشنویس
الیحه در ماده  1اقدام به تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن شـد و مجـازات حـبس 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 محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال تعیین شده بود.
اما درنهایت متن ماده  1با ایراد شورای نگهبان حذف شد .به هر صورت تعـابیری کـه از
جرم سیاسی از منظر حقوقدانان و جرمشناسان و قانونگذاران کشورها میشود ،متفاوت است.
برخی جرم سیاسی را وصف میدانند که به جرایم الحاق میشوند .به عبارت دیگر هر جرمـی
که وصف سیاسی باشد ،جرم سیاسی است 25.برخی برای تعیین جرم سیاسی ضـابطههـایی را
 .25میرمحمد صادقی ،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.69 ،9 ،
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تعیین میکنند ،وجود ضابطههای عینی ،ذهنی و مختلط برای تشخیص جرم سیاسی از جـرم
28
عادی ازجمله این ضوابط است.
و در دکترین ما نیز جرم سیاسی ،رنگ و بوی غربی و کامالً تعریف وارداتی به خود گرفته
است .آنگونه که برخی جرم سیاسی را عمل مجرمانهای میدانند که هدف آن واژگون کردن
نظام سیاسی و اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد25؛ و برخی آن را جرمی علیـه
تشکیالت و طرز اداره حکومت و یا مبانی حقوق ناشیه آن برای افـراد مـیداننـد26؛ و برخـی
دیگر جرم سیاسی را جرمی میدانند که با انگیزه و هدف سیاسی ،تشکیالت سیاسی مملکت،
اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را موردحملـه قـرار مـیدهـد 21.در هـر صـورت تعـابیر
مختلفی برای اداره مسئلة مربوط به جرم سیاسی مرقوم شده است .بهراستی وقت آن نرسیده
است که مقنن بهعنوان اراده مافوق ارادههای موجود قدمی برداشته و اقدام بـه تعریـف جـرم
سیاسی ،ارائه معیاری برای آن و نظاممند کردن آن بپردازد؟! و این مهم در قانون جرم سیاسی
که بهصورت شتابزده بهتصویب رسید ،بهصورت کامل تحقـق نیافـت و صـرفاً قـانونی بـرای
بستن فهم حامیان حقوق بشر شد و صرفاً در مقام نظری باید بدان بالید.
به هرحال سیاسی بودن جرم یا نبودن آن دارای آثار حقـوقی مـیباشـد کـه بـا مداقـه در
سیستم حقوقی کشورهای دیگر و سابقة تقنینی نظام جمهوری اسالمی ایران میتـوان بـدان
رسید .ازجمله مزایای سیاسی بودن جرم:
 .4استرداد مجرمان سیاسی طبق یک قاعـدة سـنتی حقـوق بـینالمللـی ممنـوع اسـت.
همچنانکه در بند  2ماده  6قانون راجع به استرداد مجرمین آمده ،مجـرمین سیاسـی
غیرقابلاسترداد میباشند و طبق اصل  455قانون اساسی نیز مـیتـوان بـه مجـرمین
سیاسی پناهندگی داد؛
 .2رسیدگی به جرایم سیاسی علنی است کـه موضـوع مقالـه حاضـر نیـز مطلـق بـودن
رسیدگی به جرم سیاسی بهصورت علنی میباشد ولی برای روشن شدن اذهان اعـالم
این مقدمه ضروری است؛
 .9رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئتمنصفه میباشد؛
 .28اردبیلی ،حقوق جزای عمومی ،جلد .55 ،2
 .25صانعی ،حقوق جزای عمومی.955 ،
 .26علیآبادی ،حقوق جزایی ،جلد .499 ،4
 .21محسنی ،دورة حقوق جزای عمومی ،جلد .459 ،2
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 .1مجازات اعدام درمورد مجرمین سیاسی اعمال نمیشود .همچنانکه در اکثر کشـورها
99
چنین مقرراتی دال بر لغو این مجازات وجود دارد؛
 .5زندانیان سیاسی مجبور به کار نمـی شـوند (قـانون راجـع بـه وادار نمـودن مجـرمین
غیرسیاسی به کار مصوب  42اسفند )4941؛
 .8طبق ماده  8طرح جرم سیاسی مجرمین سیاسی لباس زندان نمیپوشند؛
 .5ارتکاب جرم سیاسی از سال  4952تاکنون سابقه کیفری برای محکومعلیه محسـوب
نمیشود (ماده  28قانون مجازات عمومی  4991اصالحی )4952؛
 .6اعاده حیثیت برای محکومان جرم سیاسی نسبت به مجرمین عادی قلیلالمـدت بـود
(ماده  56ق.م عمومی  4991اصالحی  )4952و .94...
در هر صورت هم اکنون در نظام حقوقی ایران کوششی در زمینة احیای اصل  486قـانون
اساسی در قوانین عادی بهعمل نیامده و در تالشی کـه مجلـس شـورای اسـالمی در تـاریخ
 4969/99/96مبنیبر تصویب طرح جرم سیاسی بهعمل آورده بود در تاریخ  4969/99/99بـا
مخالفت صریح اعضای شورای نگهبان روبهرو شد 92.عالوهبر ایـن طـرحهـای مختلفـی نیـز
توسط نهادهای دیگر مانند وزارت کشور درخصوص الیحه جرم سیاسـی بـهعمـل آمـد کـه
هیچکدام مقبول طبع واقع نشد و آرزوی تعریف جرم سیاسی که در اصل  486بهصراحت بـه
آن اشاره شده به دهه چهارم خود رسید و علیرغم اهمیت فراوان این موضوع حتی در قانون
جرم سیاسی نیز مقنن آنطور که بایسته و شایسته است به این مهم عنایـت درخـور تـوجهی
نداشته است .درحالیکه مجرم سیاسی میخواهد با استفاده از استعدادها و تواناییهـای خـود،
گامی درجهت منافع ملّی کشور بردارد و یا به وظیفه شرعی و اخالقی خود عمل نماید .چگونه
میتوان چنین کسی را همانند مجرم عادی مجازات نمود؟ آیا این دید موجب رکود و بیماری
جامعه و باعث ایجاد روحیه بیتفاوتی نسبت به مسائل کشور در بین شهروندان نخواهد شد؟
موضوع اصلی این مقاله در اینجا بیان میشود که نهتنها تالشی از سوی قانونگذار ایرانی
درجهت اجرای اصل  486قانون اساسی بهعمل نیامده است؛ بلکه دادگاه پس از اظهار عقیده
دادستان ،قرار غیرعلنی بودن محاکم را درموارد زیر صادر میکند:
الف) امور خانوادگی و ...؛
 .99امیرعالئی ،مجازات اعدام.494 ،15 ،
 .94پیوندی ،جرم سیاسی.481 ،
 .92موسیزاده ،دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران ،جلد .561 ،29
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ب) علنی بودن مخل امنیت و  ...باشد.
و در ماده  995اشعار می دارد :به جرایم سیاسی و  ...با رعایت ماده  952این قانون بهطور
علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضـور هیئـتمنصـفه رسـیدگی
میشود.
و بهموجب اصل  486قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی اسـت
و با حضور هیئتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد و  »...و در اصـل  485قـانون
اساسی نیز به اصل علنی بودن رسیدگی دادگاهها و استثنائات آن پرداخته است .با بررسی این
مقررات کاشف بهعمل می آید که اقدام قانونگـذار عـادی در وضـع مـاده  952و  995قـانون
آ.د.ک سال  4911نهتنها اقدام به احیای اصل  486ق.ا نبوده بلکه زمینة نقـض آشـکار ایـن
اصل را نیز فراهم کرده است .جالبتر اینکه در قانون جرم سیاسی مصوب  4915و در ماده 1
مقرر کرد« :نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیئتمنصفه مطـابق قـانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  4912/42/91است ».به عبارتی مقـررات رسـیدگی بـه جـرایم
مجرمین سیاسی را به قانون آیین دادرسی کیفری احاله داده است ،درحالیکه هدف این قانون
باید افتراقی کردن و افتراقیسازی نحوه محاکمات مجرمین سیاسی با مجرمین عادی محدود
میشد.
در تحلیل حقوقی ماده  1قانون جرم سیاسی و مادتین  995و  952قـانون آیـین دادرسـی
کیفری باید متذکر شد :طبق یک طبقهبندی مهم و باتوجهبه سلسـلهمراتـب قـوانین تقسـیم
میشوند به -4 :قانون اساسی؛  -2قوانین عادی و  . ...فایده مهم ایـن دسـتهبنـدی در لـزوم
پیروی مقررات هر دسته از طبقه باالست و در تبیین ماهیت قانون اساسـی گفتـه مـیشـود،
قواعدی که حاکم بر اساس حکومت ،صالحیت قوای مملکـت ،حقـوق و آزادیهـای فـردی
است و در همه حال باید قوانین تالی از قانون عالی که بهعنوان قانون مادر از آن یاد میشود،
تبعیت کند؛ همچنین ازآنجاییکه حدود صالحیت قوای سهگانه را قانون اساسی معین میکند،
پس تصمیمهای قوه قانونگذاری نباید با آن اصول مخالف باشد و این بهمعنای این نیست که
قوه مقننه زیر نفوذ و بازرسی قوه قضائیه باشد .به عبارت دیگر وظیفـه دادرس صـرفاً اجـرای
قوانین مصوبی که مجلس در راستای اصل  54قانون اساسی وضع میکند ،نیست بلکـه اگـر
قانون عادی مغایر با قانون اساسی باشد باید یکی را بر دیگری مقدم دارد که به حکـم عقـل
قاعده عالی بر قاعده تالی ورود دارد .ماحصل این تحلیل حقوقی ،بر این قاعده اسـتوار اسـت
که دادرس صالحیت انتخاب قانون حاکم با رعایت سلسلهمراتب را دارد و این بهمعنای نقض
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استقالل قوه مقننه که در اصل  55قانون اساسی اشاره گردیده ،نمیباشد .چه آنکه اسـتقالل
دادرس نیز ایجاب میکند که قاضی آزادانه بتوانـد در برابـر قـوانین متهافـت مطـابق اصـول
حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قوه مقننـه هـمداسـتان
شود 99.عالوهبر این تحلیل حقـوقی ،از نظـر اصـولی نیـز اصـل  486قـانون اساسـی خـروج
تخصصی از قاعده موجود در اصل  485دارد و قیود موجود در این اصل نیز حـاکم بـر اصـل
 486نمیباشد .باتوجهبه این تحلیل حقوقی و تبیین اصل علنی بودن ،بهطورکلی بایـد گفـت
نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و باتوجهبه اصل  ،486رسیدگی بهصورت علنی و بدون هیچ
قید و شرطی میباشد و اصل مرقوم وارد بر اصل  485میباشد .با این اوصاف قضات در مقام
اجرای قانون عالی (قانون اساسی) باید در رسیدگی به اتهامات مجـرمین سیاسـی باتوجـهبـه
اصل علنی بودن مطلق رسیدگی ها عمل نمایند و جایی برای تمسّـک بـه مـاده  995و 952
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  1قانون جرم سیاسی نمی باشد .خروجی این تحلیل حاوی
این پیام مهم میباشد که درصورت برگزاری محاکمه بهصـورت علنـی حقـوق و آزادیهـای
قانونی و طبیعی متهمانی که در ارتباط با محاکمات سیاسی مـیباشـند ،تضـمین مـیشـود و
قاضی نیز همواره خود را در معرض دید و قضاوت دیگران میبیند و خـود را از مظـان اتهـام
میرهاند 91.صحبت اینجاست که در جلسه مشروح مذاکرات خبرگـان قـانون اساسـی یکبـار
اصل  485به علنی بودن رسیدگیها و استثنائات آن پرداخته و بار دیگر در یک اصل جداگانه
به علنی بودن رسیدگیها درخصوص مجرمین سیاسی صحّه گذاشته است.
به طور حتم قانونگذار قانون اساسی نظر به تأکید موضوع داشته است .لذا با تصریح اصـل
علنی بودن رسیدگیهای مربوط به مجرمین سیاسی نمیتوان این نوع محاکمات را بهصورت
غیرعلنی تشکیل داد و درصورت احراز ،تخلّف از موازین قانونی اصل مرقوم میباشد .چه آنکه
دعاوی که بهصورت غیرعلنی برگزار میشود منحصراً در ذیل اصل  485بیـان شـده اسـت و
علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بهصورت یک اصل روشن و غیرقابـلتغییـر بیـان
شده و نمیتوان از آن عدول کرد .حتی بهموجب اصـل  52قـانون اساسـی مجلـس شـورای
اسالمی در چهارچوب حقی که بهموجب اصل  54ق.ا به او محوّل شده ،نمیتواند مبادرت بـه
وضع قانونی مغایر با قانون اساسی نماید و تشخیص این امر به ترتیبـی کـه در اصـل نـود و
 .99کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق.415 ،
 .91زینعلی ،جرم سیاسی و حقوق جزای اسالم.429 ،
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ششم آمده ،برعهده شورای نگهبان است .درنتیجه ماده  995قـانون آیـین دادرسـی کیفـری
مصوب  ،4912اصالحی  4911و ماده  1قانون جـرم سیاسـی مصـوب  4915موجـب نقـض
آشکار اصل  486قانون اساسی شده است .نکتهی جالب اینکه نهتنها شورای نگهبان این ایراد
را به مصوبه مجلس نگرفته بلکه خود در نظریة شمارة  14/99/16926مورخ  4914/95/29به
مجلس اعالم نموده «اطالق ماده  995درمواردیکه علنی بودن دادگاه محل نظم عمـومی و
 ...باشد .خالف موازین شرع شناخته شده است!» 95معلـوم نیسـت کـه علنـی برگـزار شـدن
دادرسی مجرمان سیاسی چگونه میتواند محظورات مذکور را بهدنبال داشته باشد.
پافشاریهای شورای نگهبان درجهت عدمِتصویب الیحة جرم سیاسی ،ضررهای هنگفتی
به نظام دادرسی ایران بهعمل آورد ،درحالیکه ضرورت ایجاب میکند که با صرفنظر کردن
از این ایراد نامعقول زمینة اجرای اصل  486قانون اساسی بهعمل آید .چه آنکه تالی فاسد این
امر قانون شتابزده «قانون جرم سیاسی» شد .با مراجعه به تاریخ حقوق اساسی جدید و بهویژه
حقوق تطبیقی ،مالحظه میشود که نظام قضایی ویژهای با خصلت سیاسی ،درمورد برخـی از
98
جرایم و پارهای از مجرمان که تعبیر به قضاوت سیاسی میشود ،الزم بهنظر میرسد.
علنی بودن رسیدگی به جرم مجرمان سیاسی امتیازی است کـه قـانون اساسـی بـه آنهـا
اعطاء کرده و این مهم به هیچ شرطی مقید نیست تا بیطرفی قاضی و صحّتوسقم دادرسی
در معرض پایش افکار عمومی قرار گیرد .مضاف بر این آیین دادرسـی کیفـری تـابع اصـولی
است که بر قواعد و مقررات آن حاکمیت دارند .این اصـول ،اصـول کلـی ،دائمـی و الـزامآور
هستند که بنیان برگزاری یک دادرسی صحیح و قانونی را تشکیل میدهند که از مهـمتـرین
این اصول علنی بودن دادرسی میباشد.

نتیجه
علی رغم اینکه مفهوم جرم سیاسی از دوران باستان تاکنون دستخوش تغییرات شده و از جرم
بزرگ ،خیانت بزرگ و جرم بی رحمانه به جرمی بـا وجهـة قابـلقبـول تغییـر یافتـه اسـت و
اندیشمندان با نظری ارفاقآمیز بر آن نگریسته و برخی مالطفتهـای قـانونی را بـرای آنـان
مدّنظر قرار دادهاند؛ اما باتوجهبه تحوّالت اخیر و فقدان معیار دقیق برای ارائة تعریفی نظاممند
از جرم سیاسی و تعیین حدود و مصادیق آن و اختالط این جرایم با سایر جـرایم خطرنـاک و
 .95خالقی ،نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری.259 ،
 .98شریعتپناهی ،بایستههای حقوقی اساسی.262 ،
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ترس مقنن جمهوری اسالمی ایران از این مسئله و سوءاستفاده از آن از کلّیت این نظر ایدهآل
کاسته و نظر سختگیرانهای را نسبت به این جرایم پدیدار ساخته اسـت .حـدود  98سـال از
عدمِاحیای اصل  486و اصالح قانون اساسی سپری میشود و فراتر از آن با تصـویب قـانون
جدید آیین دادرسی کیفری در سال  4912و اصالحیه  4911و قانون جرم سیاسی که بهزعـم
بانیان آن قانونی همسو با تحوالت حقوق بشری است ،زمینة نقض اصل  486قانون اساسـی
بهعنوان قانون مادر بهوسیلة ماده  995قانون آیین دادرسـی کیفـری و مـاده  1قـانون جـرم
سیاسی که امکان محاکمة مجرمان سیاسی را بهصورت غیرعلنی پیشبینی کرده ،فراهم شده
است .بهعبارتیدیگر سیاسی بودن و یا نبودن جرم را به دستان رویة قضایی نامعلوم سـپرده و
گویی مجرم سیاسی هیچ تفاوتی با مجرم عادی ندارد .مؤید ضمنی این امر ماده  5قانون جرم
سیاسی میباشد که اشعار میدارد« :تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی اسـت
که پرونده در آن مطرح است .متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسـرا و تـا پایـان
جلسه اول دادرسی در دادگـاه نسـبت بـه غیرسیاسـی بـودن اتهـام خـود ایـراد کنـد .مرجـع
رسیدگیکننده طی قراری در این مورد اظهارنظر مینماید .شیوه صدور و اعتراض به این قرار
تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است».
بهنظر میرسد قانونگذار باید با لحاظ افتراقیسازی دراینزمینه درجهت اقـداماتی ازجملـه
برگزاری محاکمه مجرمان سیاسی بهصورت علنی و بدون استثناء قدم بردارد.
نسبت به محاکمه مجرمین سیاسی عالوهبر اینکه هیئتمنصفه مداخله دارد ،الزم است در
راستای مواد  218و  215قانون آیین دادرسی کیفری نظام تعدّد قضات بدون استثناء و بهدلیل
فنی و تخصصی بودن احراز موضوع جرم سیاسی گام بردارد .آخرین نکته اینکه بهتر است در
راستای ماده  919قانون آیین دادرسی کیفری ،رسیدگی به جرایم این دسته از مجرمان
مستقیماً در دادگاه انجام شود و دادگاه درصورت لزوم از همکاریهای دادسرای مربوطه و با
قید نظارت بهرهمند شود .برای برونرفت از تعارض اصل  486قانون اساسی با مواد  995و
 952قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  1قانون جرم سیاسی در نظام فعلی قضات باید در
مقام اجرا و باتوجهبه سلسلهمراتب قانونی اصل  486قانون اساسی را بر سایر مواد مقدّم دارند.
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