حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

شماره اول

اسالمی نیز همین مبنا از سوی نویسندگان انقالبی

قــانــون اســاســی  1979جمهوری اســامــی در

اساسی جمهوری اسالمی ،در وا کنش به تجربه

قانون اساسی جمهوری اسالمی اتخاذ شــد .در

شرایطی در مسیر قانون اساسی مشروطه  1906گام

تلخ سرکوب سیاسیون در نظام حکومتی سابق

حالی که دوران رژیم ارفاقی در خاستگاه آن (اروپا)

گذاشته است که رویکرد ارفاقی در دهههای پایانی

و با هدف حمایت جدیتر از معارضان حکومت،

رو به زوال گذاشته بود.

قرن بیستم تفاوتی فاحش با سالهای آغازین این

قانونگذار عادی را مکلف به تعریف جرم سیاسی

قرن پیدا کرده بود .در حالی که نظامهای مدرن

کردند .آنچه در این میان قابل توجه و تأمل است

قانون اساسی مشروطه و تبعیت از سنت
رومی -ژرمنی

غربی گامهای اولیه را برای عبور از تفکیک و تمییز

این است که پیش نویس قانون اساسی جمهوری

میان جــرم سیاسی و عمومی آغــاز کــرده بودند،

اسالمی هــم ،به ســان دیگر قوانین اساسی دنیا،

حسب احصا یکی از پژوهندگان ،از میان صد

خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران،

تکلیفی برای قانونگذار عادی ،دایر بر تعریف جرم

و هفت اصل متمم قانون اساسی مشروطه ،هفتاد

با اخذ همان منطق و ممشای رژیم ارفاقی قانون

سیاسی ،مقرر نکرده بود .الزام مقنن به تعریف این

و پنج اصــل به طــور کامل یا با تغییرات از قانون

اساسی مشروطیت ،که در دوران طالیی ارفاق در

مفهوم حتی در بحثهای کمیسیون تخصصی

اساسی  1831بلژیک اقتباس شده است که اصول

حق مجرمان سیاسی از حقوق بلژیک و در نگاهی

خبرگان نیز مطرح نبود و در عداد پیشنهادهای

حمایتگرایانه از متهمان سیاسی و مخالفان

کلی از حقوق مدون نظام رومی -ژرمنی اخذ شده

کمیسیون مــذکــور بــه صــحــن علنی هــم نیست.

حکومت از آن جمله اســت .اصــول مذکور شامل

بود ،اصل ارفاقی  168را تدوین و تصویب کردند.

بــه عــبــارت دیــگــر ،مــفــاد متن نهایی پیشنهادی

دو اصل  77و  79متمم قانون اساسی مشروطه

از ای ـنرو تالشهای انجام گرفته پس از پیروزی

کمیسیون به صحن علنی مجلس بررسی نهایی

میشود که به ترتیب از اصــول  148و  98قانون

انقالب اسالمی ،به ویژه طی هفده سال گذشته،

قــانــون اســاســی ،فــاقــد عــبــارت مــربــوط بــه تکلیف

برای تعریف جرم سیاسی مقارن با برههای از تاریخ

مقنن برای تعریف جرم سیاسی بود .مخالفان متن

البته دو اصل  98و  148قانون اساسی بلژیک

حقوق کیفری جدید رخ داده که حقوق مدرن
ً
غربی اساسا از تفکیک و تمایز میان جرم سیاسی و

مطروحه در صحن ضمن اشاره به نامعلوم بودن
مفهوم جرم سیاسی بر لزوم تعریف آن در متن خود

منصفه در محا کمات سیاسی و مطبوعاتی با

جرم عمومی عبور کرده و روند اصالحات در قوانین

قانون اساسی و نه احاله به قانونگذار عادی تأ کید

حک و اصالحاتی که ناشی از مالحظات شرعی

کیفری اروپا در مسیر حذف جرم سیاسی و جذب

و تصریح کردند .در اجابت به این درخواست ،با

و مصلحتهای سیاسی بــود وارد اولــیــن قانون

و ادغ ــام رژی ــم ارفــاقــی مجرمان سیاسی در رژیــم

این استدالل که قانون اساسی جای تعریف جرایم

اساسی ایران شد .چنین شد که نویسندگان متمم

کیفری جرایم عمومی ،البته با چاشنی سرکوب

نیست و جزییات موضوع باید در قوانین کیفری

قانون اساسی با عبور از هیئت منصفه حدا کثری

و سختگیری بیشتر در حق متهمان و مجرمان

پیشبینی ش ــود ،عــبــارت متضمن ل ــزوم تعریف

مقرر در اصل  98قانون اساسی بلژیک ،که برای

امنیتی ،قرار گرفته است.

جرم سیاسی به منزله تکلیفی برای مقنن عادی،

اساسی بلژیک گرفته شده است.
در زمینه دو تضمین علنی بودن و حضور هیئت

همه محا کمات جنایی و نیز جــرایــم سیاسی و

قــانــون اســاســی مــشــروطــیــت بــه س ــان دیگر

لحظاتی پیش از پایان مذا کرات درباره اصل 168

مطبوعاتی پیشبینی شده بود ،به هیئت منصفه

قوانین اساسی دنیا و به تأسی از نظام حقوقی

و در آستانه رأیگیری برای اصل مذکور ،به ابتکار

حداقلی مخصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مبدع تأسیس جرم سیاسی ،یعنی فرانسه ،مقنن

نایب رئیس مجلس ،شهید بهشتی در متن نهایی

بسنده کردند.

عادی را به تعریف جرم سیاسی ملزم نکرده بود.

گنجانده شد و به تصویب خبرگان رسید.

اما پس از انقالب اسالمی در فضای آزادیخواهی

رویــکــرد منحصر بــه فــرد در قــانــون اساسی
جمهوری اسالمی
از آنجا که پیشنویس نهایی مورد بررسی در
مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران در خصوص موضوع با الهام از قانون اساسی
مشروطیت و در چارچوب گفتمان و سنت حا کم بر
آن نوشته شده ،باید گفت قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران در انشای اصل  168از منطق حا کم
بر اصول  77و  79متمم قانون اساسی مشروطه
تبعیت کــرده اســت ،بــه گــون ـهای کــه صرفنظر از
ادبیات به کــار رفته در هر یک از ایــن دو قانون،
مقصود هر دو قانون از حیث لــزوم حضور هیئت
ً
منصفه در محا کمات سیاسی و مطبوعاتی کامال بر
هم منطبق است.

آرمانگرایانه صدر انقالب ،خبرگان تدوین قانون

تـعــر یــف ج ــرم سـیــاســی م ـقــارن با
برههای از تاریخ حقوق کیفری جدید
ً
رخ داده که حقوق مدرن غربی اساسا از
تفکیک و تمایز میان جرم سیاسی و جرم
عمومی عبور کرده و روند اصالحات در
قوانین کیفری اروپا در مسیر حذف جرم
سیاسی و جــذب و ادغــام رژ یــم ارفاقی
مجرمان سیاسی در رژیم کیفری جرایم
عـمــومــی ،الـبـتــه بــا چــاشـنــی ســرکــوب و
سختگیری بیشتر در حــق متهمان و
مجرمان امنیتی ،قرار گرفته است.

نظام حقوقی اسالمی و انتفاء موضوع جرم
سیاسی
مــشــکــل تــعــری ـفنــاپــذیــری ج ــرم ســیــاســی در
حکومتهای عرفی جدید ،که ریشه در گستردگی
پدیدههای سیاسی و دش ــواری تعریف سیاست
دارد ،در سپهر حکومتهای دینی بــا دشــواری
دوچــنــدان مــواجــه اس ــت .بــه طــور مشخص این
دش ــواری از دش ــواری تفکیک اوص ــاف سیاسی و
اوصاف ضددینی افعال مجرمانه نشأت میگیرد.
زیرا قدرت عمومی خود را حافظ ارزشهای دینی
میانگارد .از اینرو ،صعوبت مرزبندی میان جرایم
سیاسی و جــرایــم عقیدتی بــر دش ــواری تعریف و
تعیین قلمرو جرم سیاسی در حکومتهای دینی
افزوده است.
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