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حکومت ها را آماج خود قرار می داد. این امر سبب 
که دو چالش در خصوص جرایم سیاسی پدید  شد 

آید.
که  بود  این مسأله  به  چالش نخست مربوط 
کنش های  کدام دسته از رفتارها و  جرایم سیاسی، 
سیاسی  جرایم  آیــا  می گیرد؟  بر  در  را  دولــت  علیه 
پیدا  ظهور  موجود،  مجرمانه  رفتارهای  بستر  در 

می کند یا طیف خاصی از رفتارها را در برمی گیرد؟
این گونه  که  اســت  آن  از  عبارت  دوم  چالش 
کــــدام طــیــف از  ــی، مــســتــحــق  ــای ــن ــای ج ــش ه ــن ک
گزینی  کیفر  نظام  باید  اساسًا  و  است؟  کنش ها  وا
افتراقی برای این دسته از جرایم پیشنهاد شود یا 

خیر؟
گفتمان  فراخور  به  چالش  دو  این  به  پاسخ 

کم، متغیر بوده است. جرم شناختی حا

کالسیکحقوق 2.جرمسیاسیدررویکرد
کیفری

کیفری،  یکی از مهم ترین دوران تحول حقوق 
آخــریــن  دوره،  ایـــن  ــت.  اسـ آن  کــالســیــک  دوران 
فقط  کیفری  حقوق  مطالعات  که  است  دوره ای 
ماهیت نظری داشته و فیلسوفان و نظریه پردازان 
بحث  مجازات  و  جرم  محور  حول  انسانی،  علوم 
می کنند. مسلمًا در این دوره، شاخه جرم شناسی 
که همان  این نطفه  زیرا منشأ  متولد نشده است 
است،  انسانی  علوم  از  اجتماعی  علوم  استقالل 
طی  پنهانی،  نحو  بــه  را  خــود  تکامل  و  رشــد  سیر 

می کند.
کیفری در  بر حقوق  کم  ادبیات حا مهم ترین 
گفتمان  کیفری و  گرایی حقوق  لیبرال  این دوره، 
این  است.  متهمان  سوی  از  آزاد  اراده  بودن  دارا 

گردید: امر منجر به سه قاعده اساسی 
مشابه  و  یکسان  برخورد  باید  کیفری  حقوق  	●
میان  تبعیض  از  و  باشد  داشته  مجرمین  با 
ــاب جـــرم،  ــکـ مــجــرمــان مــشــابــه از حــیــث ارتـ

بپرهیزد.
کــنــش هــای  وا اتــخــاذ  بــا  بــایــد  کیفری  حــقــوق  	●

کند. تنبیهی شدید، مجرمان را مجازات 
کـــنـــش( باید  ــت مـــجـــازات )وا اقــتــضــای عــدال 	●

متناسب با جرم )کنش( باشد.
کــه ایــن اصـــول، آمــیــزه ای از  پــر واضـــح اســت 
و  مطلق گرا  لــیــبــرال گــرا،  انــدیــشــه هــای  آمــوزه هــای 
اواخر قرن نوزدهم،  از  تا پیش  که  عدالت گرا است 

کیفری بود. هژمونی غالب بر نظام حقوق 
کیفری  یکی از مهم ترین اندیشمندان حقوق 
نیز  کیفری  حقوق  کالسیک  مکتب  توسعه  در  که 
جزو  بــکــاریــا،  بــود.  بکاریا  داشـــت،  بسزایی  سهم 
سیاسی  جــرم  از  که  بــود  اندیشمندانی  نخستین 
گر چه موضع او در خصوص  سخن به میان آورد. ا
شده  شناخته  نظرات  با  متفاوت  سیاسی،  جــرم 
معاصر است، اما نظر وی ریشه در سه اصل مذکور 

در باال دارد.
را در دو دســتــه جــرایــم  بــکــاریــا جــرایــم  ــزار  سـ
کرد. تعریف  عمومی و جرایم سیاسی طبقه بندی 
که علیه  بود  از جرم سیاسی، جرایمی  بکاریا  سزار 
به  منجر  و  می یافت  ارتکاب  مستقر  سیاسی  نظام 
نظام  اضمحالل  یا  تضعیف  یا  عملکرد  در  اخــالل 
جرایم  وی،  نظر  بــا  مطابق  مــی گــردیــد.  سیاسی 
غیر  و  امنیتی  جرایم  از  گسترده ای  دامنه  سیاسی 
ج از این جرایم، جرایم  آن را در بر می گرفت و خار
عمومی تعریف می شدند. مطابق با این نظر، جرم 
که در  سیاسی، دسته ای از رفتارهای مادی است 

تقابل با رژیم سیاسی مستقر قرار می گیرند.
بـــه لــحــاظ اهــمــیــت نـــظـــام هـــای ســیــاســی و 
در  حکمرانان  امنیت  با  امنیت  مفهوم  آمیختگی 
کنش ها نسبت به جرایم سیاسی  دوره کالسیک، وا
کالسیک  اندیشمندان  رو،  همین  از  بــود.  شدید 
ــنــش هــای ســرکــوب کــنــنــده و  ک کــیــفــری، وا حــقــوق 
چون  شخصیتی  حتی  می کردند.  تجویز  را  خشن 
از سیاهه  که به دنبال نسخ مجازات اعدام  بکاریا 
سیاسی،  جــرایــم  ــر  ــراب ب در  ــود،  بـ کــیــفــری  قــوانــیــن 
مجازات اعدام را تجویز می کند. بنابراین، مؤلفه ها 

بایسته های جرایم سیاسی در این دوره، بدین  و 
ح است: شر

جرم سیاسی به مجموعه ای از رفتارها اطالق  	●
که به هر نحو، موجب تضعیف رژیم  می شود 

سیاسی یا اخالل در آن خواهد شد.
در  تــام  مسئولیت  دارای  سیاسی،  مجرمان  	●

کنش مجرمانه خویش هستند. قبال 
کیفرها  مجرمان سیاسی مستحق شدیدترین  	●

هستند.

3.جرمسیاسیدررویکردپوزیتیویسم
کــار بــرخــی دانــشــمــنــدان تجربی،  بــا آغـــاز بــه 
جامعه شناسان  جــغــرافــی دانــان،  پزشکان،  نظیر 
دانش  و  انسانی  علوم  حــوزه  در  روان شــنــاســان  و 
تــجــربــی و  بـــا روش  ــعــات حــقــوق  حـــقـــوق، مــطــال
شکافت  موجب  امــر  ایــن  شــد.  دنــبــال  اجتماعی 
در  عینی گرایی  نوعی  و  گردید  دانــش  مرزهای  در 
حقوق را به ارمغان آورد. این دوره، دوره ای است 
که جرم شناسی به معنای امروزی خویش، متولد 
گردید. دستاوردهای مطالعات تجربی، بنیادهای 
مهم ترین  ــاد.  ــه ن بــنــیــان  را  جــرم شــنــاســی  ــه  ــی اول
مطالعات  منظر  از  کــیــفــری  حــقــوق  مــؤلــفــه هــای 

جرم شناختی پوزیتیویسم عبارت است از:
جنایی  کنشگران  اراده  در  تزلزل  و  جبرگرایی  	●

)ناشی از عوامل جسمی، روحی و محیطی(
کنش جنایی با رویکرد  کنش در قبال  اتخاذ وا 	●

درمانی، توان بخشی، تأمینی و حمایتی
ارتکاب  علل  رفــع  طریق  از  جــرم  مسأله  حل  	●

جرم و پرداختن به موضوع پیشگیری
مفهوم  در  چه  گــر  ا فــوق،  مــوارد  به  عنایت  با 
جرم سیاسی، تحول چندانی ایجاد نشد و همان 
مجرم  مفهوم  ولــی  داشـــت،  ادامـــه  سابق  رویــکــرد 
این  با  مطابق  گردید.  تحول  دستخوش  سیاسی 
غالبًا  کــه  بــود  شخصی  ســیــاســی  مــجــرم  رویــکــرد، 
مسائل  و  محیط  نظیر  بــیــرونــی  عــوامــل  ــوی  س از 
اقتصادی، تحریک شده و کنش مجرمانه را مرتکب 
می شد. مبتنی بر این دیدگاه، یک مجرم سیاسی 
حکومت،  اقـــدامـــات  بــه  کــنــش  وا در  بـــود  ممکن 
گذشته وصف سیاسی  که در  مرتکب جرایمی شود 
که  از این رو پیشنهاد می شد  گرفته بود.  به خود 
این  به  تأمینی نسبت  اقدامات  و  تنبیهی  کنش  وا

کمتری اعمال شود. افراد، با درجه شدت 
ــرد،  ــکـ رویـ ــن  ــ ای ــتـــقـــرار  اسـ دوران  در  ــه  ــت ــب ال

که  ــود  ب شخصی  سیاسی  مــجــرم     
نظیر  بــیــرونــی  عــوامــل  ــوی  سـ از  غــالــبــًا 
تحریک  اقــتــصــادی،  مــســائــل  و  محیط 
شده و کنش مجرمانه را مرتکب می شد. 
مبتنی بر این دیدگاه، یک مجرم سیاسی 
اقـــدامـــات  بـــه  بــــود در واکـــنـــش  مــمــکــن 
در  کــه  شــود  جرایمی  مرتکب  حکومت، 
گرفته  خــود  به  سیاسی  وصــف  گذشته 
که  مــی شــد  پــیــشــنــهــاد  رو  ــن  ایـ از  ــود.  ــ ب
واکنش تنبیهی و اقدامات تأمینی نسبت 
ــه شــدت کمتری  ــراد، بــا درجـ ــ بــه ایــن اف

اعمال شود. 


