حکمرانی قضائی

تیر و مرداد 1399

شماره اول

هست که مجرمین عادی دنبال منفعت شخصی

آنه ــا کــه در قــانــون اقــدامــات تأمینی آم ــده بود

خودشان هستند و به جامعه ضربه میزنند ،اما

آنها را در عرصه اندیشه نسخ و در قانون مجازات

عــدهای هستند که با انگیزههای خــاص مرتکب

فرانسه تأثیر گذاشته بود.
ً
در خصوص جــرم سیاسی هم تقریبا همین

میدانیم که آن افــراد به زعم خودشان به دنبال

ات ــف ــاق اف ــت ــاد .جـ ــرم ســیــاســی مــتــخــذ از مکتب

اصــاح جامعه خــودشــان بــودنــد ولــو اینکه مــا آن

تحققی ،توصیهای که در خصوص جرایم سیاسی
ً
میکرد این بود که این جرایم باید حتما با هیئت

انگیزه صائبی ندانیم ولی به زعم خودشان خیال

منصفه رســیــدگــی ش ــود و ای ــن رســیــدگ ـیاش هم

میکردند که دارنــد به جامعه خدمت میکنند.

باید علنی باشد ،این دو فا کتوری بود که قانون

بــا ایــن اندیشه خواستار حمایتهایی از جانب

اساسی جمهوری اسالمی ایران در آن زمان مقرر

حکومت نسبت بــه جــرایــم سیاسی شــدنــد .این

کــرد .هرچند همان موقع هم کمکم زمزمه نبود

نکته در انــدیــشــه فلسفی خیلی برجسته است

اختصاص هیئت منصفه به جرایم سیاسی بلند

که میگفتند حقیقت اندیشه در اختیار یک نفر

شده بود .همچنین باید گفت مکتب تحققی در

نیست و ممکن اســت همان قــدری که حا کمان

حوزه جرم سیاسی آنچنان هم در عمل در اروپا

در یک جامعهای اشتباه بکنند به همان انــدازه

ریشه ندوانده بود .به این دلیل که جرایم عمومی

آن مجرم سیاسی هم ممکن است اشتباه کرده

هم علنی بود و جرایم عمومی هم در درجه جنایت

باشد و حقیقت مثل یک آیینه شکستهای است

و برخی از مصادیق جرم با حضور هیئت منصفه

که هر قسمتش دست یک نفر افتاده است .پس

تشکیل میشد.

جرایمی میشوند که ما آن جرایم را جرم سیاسی

نظرشان را قبول نداشته باشیم و آن انگیزه را

برخورد حا کمیتها با مجرمین سیاسی به نحوی

این فکر در قانون اساسی ما تأثیر گذاشت و

که با دیگر مجرمین برخورد میکند خارج از دایره

قانون اساسی ما را به این نحو نگارش پیدا کرد

عدالت اســت .این مبحث در نحلههای مختلف

که جرایم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و

حقوقی به تعبیری شکل خودش را گرفت .یعنی

بــه صــورت علنی بــرگــزار شــود .همین مــوضــوع که

هر یک از نحلههای حقوقی به شکل خاصی با این

در دنیا به این نحو پیش نرفته بود از یکسو و از

مسأله برخورد کردند.

سوی دیگر مسألهای که تعریف جرم سیاسی به
عهده قانونگذار عــادی گذاشته بــود با ایــن قید

سابقه جرم انگاری جرم سیاسی
 .1جهان
ج ــرم ســیــاســی در ق ــرن بیستم م ــورد توجه
حــقــوقدانــان اروپــایــی ق ــرار گــرفــت .حــقــوقدانــان
اروپایی بعد از دوران جدید با عنایت به افکار جدید
فلسفی و با توجه به این نکته اندیشهای و فکری
و فلسفی که مخالفین یک جریان سیاسی به یک
نحله سیاسی برخالف دیگر مجرمین ممکن است
انگیزههای شرافتمندانهای در ارتکاب جرمشان
داشته باشند ،معتقدند نباید مثل سایر مجرمین
با آنهــا بــرخــورد شــود .یک تفاوت اساسی اینجا

 .2ایران
در زم ــان نــگــارش قــانــون اســاســی جمهوری
اســامــی ای ــران یعنی در ســال  1358شمسی در
دهه هشتاد میالدی ،مثل االن نبود که هر آنچه
در دنیا به عنوان افکار مطرح میشود به سرعت
قــابــل دســتــرســی بــاشــد .یــک مــثــال واض ــح بــرای
شما بزنم .قانون اقدامات تأمینی سال  1339در
ایران به تصویب رسید .این قانون متخذ از افکار
پوزیتیویستی بود و کسانی این قانون را نوشتند
که دهـههــای قبل در اروپــا درس خــوانــده بودند،
وقتی به ایــران آمدند هم نــه ،بلکه زمانی که در
ایران به منصبی رسیدند و صاحب کرسی شدند
و قــدرت را توانستند به دست بگیرند ،آن قانون
 1339اقدامات تأمینی را تصویب کردند .در زمانی
کــه ایــن قــانــون در ای ــران تصویب شــد ،چند سال
قبلش کتاب مارک آنسل در خصوص مکتب رفاه
اجتماعی نوشته شــده بــود و همه آن تعبیرات
مربوط به مجرمین خطرنا ک ،تکرار جرم و مانند

کــه جــرم سیاسی باید بــر اســاس مــوازیــن اسالمی
تعریف شود ،موجب شد که چند دهه این تعریف
به تأخیر بیفتد .دلیل اول اینکه عــزم و ارادهای
مبنی بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی
به خاطر همان دلیلی که گفتم وجــود نداشت و
دوم اینکه تعریف مشخص و واضح فقهی در منابع
دینی ما نسبت به جرایم سیاسی وجود نداشت که
قانونگذار از آن استفاده کند.

حقیقی یا اعتباری بودن عناوین مجرمانه
یــک نکته خیلی مهم ایــن اســت کــه جرایم
از این منظر دو نوع هستند .یک دسته از جرایم
هستند کــه نــامشــان پیامی از عــالــم واق ــع بــه ما
میرساند .یعنی این جرم از حقیقت بیرونی خبر
ً
میدهد ،مثال قتل عمد .وقتی میگویید قتل عمد
بــرداشــت شما حــقــوقدانــان با آن چیزی که یک
مستمع غیرحقوقی در خیابان به گوشش میرسد،
همپوشانی بسیار زیادی دارد .قتل عمد یعنی یک
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