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خود  بــه  دقــیــق تــری  شکل  جــرایــم  تقسیم بندی 
دیگری  مفاهیم  از  سیاسی  جــرم  مفهوم  و  گرفت 
تفکیک  امــنــیــتــی  ــم  ــرای و ج ــی  ــت ــم دول ــرای نــظــیــر ج
دسته  آن  بــه  سیاسی  جــرایــم  گــذشــتــه،  در  ــد.  ش
دولت  منافع  علیه  که  می شد  اطــالق  جرایمی  از 
کمه( یا رژیم سیاسی صورت می گرفت.  )هیئت حا
شامل  سیاسی،  جرم  از  عامی  تعریف  چنین  البته 
آن  غیر  و  خشونت آمیز  جــرایــم  از  وسیعی  طیف 
مــی شــود و در عــمــل مــی تــوانــســت حــقــوق بــشــر و 
ــای اســاســی انــســان هــا را مــحــدود ســازد.  ــ آزادی ه
پوزیتیویسم  دوران  در  نظری  تحوالت  اثــر  در  امــا 
معیار  امــنــیــت،  از  خــاصــی  مــفــهــوم  شــکــل گــیــری  و 
کرد و عنصر سوژه  تغییر  شناسایی جرایم سیاسی 
در تعیین آن مدخلیت یافت. بر این اساس، دیگر 
سیاسی  جرم  شناخت  برای  ُابژه  بررسی  به  نیازی 
انگیزه فاعل جرم، امکان  با احراز  الزم نبود، بلکه 
این  بــه  مــی شــد؛  میسر  سیاسی  جــرم  شناسایی 
کنش  گر مرتکب، نظام سیاسی را آماج  که ا صورت 
رژیم  اصــالح  انگیزه  ولــی  دهــد،  قــرار  خــود  جنایی 
داشته و یا به دنبال تحقق خیر و منفعت عمومی 
کنش او جرم سیاسی خواهد بود و باید آثار  است، 
و  شود  تحمیل  وی  بر  سیاسی  جرم  پیامدهای  و 
مجرمان سیاسی با نوع سیاست ارفاقی نسبت به 

سایر مجرمان، مواجه شوند.
بر اساس این رویکرد، جرایمی چون خیانت، 
ایجاد آشوب، تروریسم و حتی جاسوسی می تواند 
گیرد. این امر برای دولت ها  وصف سیاسی به خود 
مشکل آفرین بود و برای یک رژیم سیاسی مطلوب 
و  لطف  مورد  را  جرایمی  چنین  مرتکبان  که  نبود 
از همین رو، قید دیگری  عطوفت خود قرار دهد. 
که  کردند  وضع  سیاسی  مجرمان  شناسایی  برای 
از اینکه مجرمان نباید قصد سرنگونی  عبارت بود 
داشته  را  آن  رهبران  یا  سیاسی  رژیــم  بــرانــدازی  و 
که با انگیزه  کسی است  باشد، بلکه مجرم سیاسی 
کنش  ابقای ساختارها،  اصالح وضعیت موجود و 
قیدی  چنین  شــد.  خــواهــنــد  مرتکب  را  جنایی 
توانست باقی بماند و تا سال ها بر سیاست جنایی 

کند. کشورها حکومت  و تقنینی 

4.جرمسیاسیدررهیافتنظریاتفشار
جرم شناسی  پوزیتیویسم  مکتب  با  تقابل  در 
موجب  را  محیطی  یــا  روانـــی  زیستی،  عــوامــل  کــه 
دیگر  برخی  مــی دانــد،  فــرد  رفــتــاری  آسیب دیدگی 

آسیب  نماد  مثابه  بــه  جــرم  بــه  اندیشمندان،  از 
نظر،  این  مدافعین  نگریسته اند.  نگاه  اجتماعی 
نظریه  عنوان  را تحت  رویکرد جامعه شناسی  پیام 
و  روش هــا  و  خرده فرهنگ ها  بررسی  به  که  فشار 
مجرمانه  کنش  آن هــا،  طریق  از  کــه  شگردهایی 
آموخته  دیگران  با  ارتباط  بــرقــراری  در  انحراف  و 
با اجتماع  که مرتبط  می شود و همچنین عواملی 
رفــتــارهــای جنایی مــی گــردد،  بـــروز  بــاعــث  و  بـــوده 

می پردازند.
فشارهای  قربانی  افــرادی  رویکرد،  این  طبق 
فرایندهای  و  ســاخــتــاری  فــرصــت هــای  بــا  مرتبط 
که امکان دست یابی به اهداف خاص را  فرهنگی 
به آن ها نمی دهد، مرتکب جرم می شوند. در واقع 
انعکاس دیدگاه های  نظریات فشار  گفت  می توان 
مجرمانه  پدیده  مــورد  در  جنایی  جامعه شناسی 
مــــورد نقش  بــحــث در  ــر  ــگ عـــبـــارت دی بـــه  اســــت. 
و  فرهنگ  جنگ  انقالب،  مهاجرت،  نظیر  عواملی 
خرده فرهنگ ها، فقر و بیکاری، از محورهای مهم 

نظریات فشار تلقی می شود.
در بستر این رویکرد، مجرمان سیاسی هدف 
مرتکب  را  جرم  نوع  مقدس ترین  و  داشته  واالیــی 
می شوند. از این رو، مجرمان سیاسی، مجاهدانی 
اجتماع  بــه  نسبت  حمایتی  رویــکــرد  کــه  هستند 
جامعه،  بــه  خــویــش  دیـــن  ادای  ــرای  بـ و  داشــتــه 
مــی آالیــد. چنین  کــنــاره جــرم سیاسی  بــه  را  خــود 
کنش نشان  افرادی، در قبال فشارهای جامعه وا
سمت  بــه  را  خــود  کــنــش  وا آنکه  جــای  بــه  و  داده 
دنبال  به  دهد،  سوق  نامرتبط  و  غیراصولی  مسیر 
دارد  قصد  رهگذر،  این  از  و  است  فساد  ماده  قلع 

با  بزداید. مطابق  تباهی  و  لوث فساد  از  را  جامعه 
این رهیافت، چنین افرادی را باید مورد تقدیر قرار 
ج  را ار آنان  داد و روحیه مجاهدانه و سلحشورانه 

نهاد.
در این دسته از نظریات، ماهیت جرم سیاسی 
ساده بوده و از ساختار بسیط تبعیت می کند. آنجا 
انسان  بر  فرصت ها  دولت ها،  سوءرفتار  اثر  در  که 
ک« زیستن و سالم زندگی  محدود شده و توان »پا
افراد  از  عده ای  می شود،  سلب  انسان ها  از  کردن 
فرصت هایی  به  آمــده،  پدید  فشار  از  رهایی  برای 
که ضدهنجار تلقی می شود.  کرد  تمسک خواهند 
نادرست  مدیریت  تأثیر  تحت  افــراد  ایــن  چه  گــر  ا
ناچار  ــتــمــردان،  دول خــطــای  عملکرد  یــا  اجــتــمــاع 
آنان  ثانویه  انتخاب  اما  شده اند،  جرم  گزینش  به 
خود  منافع  به  نیل  راستای  در  مجرمانه(  )کنش 
این  در  امــا  بــود.  خواهد  شخصی  نیازهای  رفــع  و 
جای  به  که  هستند  شهروندان  از  پــاره ای  میان، 
رفتارهای  ارتکاب  طریق  از  شخصی  نیازهای  رفع 
ممنوع یا ارضای تمایالت نفسانی خویش، نسبت 
می کند  مسئولیت  احساس  خویش  هم نوعان  به 
به  را  کاوه دادگر، پیشبند چرمین خویش  و چون 
تا  کرد  تبدیل خواهد  با نظام سیاسی  علم مبارزه 
حکومت،  انــحــراف زای  سیاست های  به  حمله  با 
فرصت های  با  همراه  جدید  زندگی  تا  کند  تالش 

مشروع جدید برای شهروندان پدید آید.
هــیــچ گــاه خوشایند  فــشــار  نــظــریــات  گـــر چــه  ا
از  نیز،  عمل  در  و  نبوده  کیفری  سیاست گذاران 
سوی حکمرانان اعمال نشد، اما تأثیرات بسزایی 
این  طریق  از  کــرد.  ایــجــاد  دولــتــمــردان  نگرش  بــر 
ارفــاقــی  سیاست های  کــه  ــود  ب نظریات  از  دســتــه 
گر  ا کرد.  پیدا  توسعه  سیاسی  مجرمان  به  نسبت 
کمتری نسبت  گذشته تالش می شد تا مجازات  در 
و  زمــان  گذر  در  اما  شــود،  اعمال  مجرمان  این  به 
این  مجرمانه  پیامدهای  مذکور،  نظریات  توسعه 
پیرا  کنش های  وا و  گردید  تعدیل  جرایم  از  دسته 

کیفری نیز اصالح و برخی حذف شد.

یــات نــظــر مــجــمــوعــه در ســیــاســی ــرم جـ .5
برساختگرا

جــرم شــنــاســی،  در  بـــرســـاخـــت گـــرا  نـــظـــریـــات 
که  بــه مــجــمــوعــه ای از نــظــریــات اطـــالق مــی شــود 
ذهن  زایــیــده  و  ذهنی  نسبی،  پــدیــده ای  را  جــرم 
رویکرد،  این  با  مطابق  می داند.  سیاست گذاران 

ــرای شــنــاســایــی  ــ ــ ب ــری  ــگــ ــ    قـــیـــد دی
کـــردنـــد که  مـــجـــرمـــان ســیــاســی وضــــع 
نباید قصد  اینکه مجرمان  از  بود  عبارت 
یا  سیاسی  رژیــم  ــدازی  ــران ب و  سرنگونی 
مجرم  بلکه  باشد،  داشته  را  آن  رهبران 
انگیزه اصاح  با  که  کسی است  سیاسی 
ساختارها،  ابــقــای  و  مــوجــود  وضعیت 
شد.  خــواهــنــد  مرتکب  را  جنایی  کنش 
تا  و  بماند  باقی  توانست  قیدی  چنین 
تقنینی  و  بــر ســیــاســت جــنــایــی  ســال هــا 

کشورها حکومت کند. 


