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جــرم آن چــیــزی اســت کــه منافع طبقه یــا گــروه
خــاصــی از اف ــراد و نــهــادهــای جــامــعــه را بــه خطر
م ـ ـیانـ ــدازد و س ــی ــاســتگ ــذاریه ــای کــیــفــری در
راستای صیانت از منافع این گروه تأمین میشود.
یکی از مهمترین ویژگیهای برساختگرایی،
رویکرد انتقادی آن و ضرورت نادیدهگرفتن و انکار
کلیه پیشفرضهای سیاسی ،ذهنی و عقیدتی
شخص در مواجهه با مسائل سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی و تحلیل آنهــا اســت .بر اســاس این
رویــکــرد ،دیگر هیچ چیز بدیهی وجــود نخواهد
داشـ ــت .همچنین ،ثــبــات مفهومی فــاقــد معنا
خواهد بود .مطابق با این رویکرد ،معانی الفاظ
و مفاهیم کــاربــردی در عــلــوم ،همگی ساخته و
پرداخته هژمونی غالبی اســت که تــاش میکند

حکمرانی قضائی
برخی از جرایم عمومی که مرتکب
ایــن جــرایــم دارای انگیزه خاصی بــرای
ارت ـ ـکـ ــاب ب ــاش ــد ،جـ ــرم س ـیــاســی تلقی
خــواهــد ش ــد .بـنــابــرایــن ،ج ــرم سیاسی
پذیرفته شده در کشور ،عنوان مجرمانه
مستقل نیست ،بلکه فقط وصفی است
کــه بــر روی بــرخــی عـنــاو یــن مجرمانه
ق ـ ــرار خ ــواه ــد گ ــرف ــت .م ـطــابــق ب ــا ایــن
قــانــون ،اتـصــاف وصــف سیاسی نسبت
به مجرمان ،موجب کاهش یا تخفیف
مـجــازات آنــان نخواهد بــود ،بلکه فقط
از برخی مزایا نسبت به مجرمان دیگر
برخوردار خواهد شد.

توده را در حصار برداشتهای خود ،اسیر سازد.

جرایم دارای انگیزه خاصی بــرای ارتکاب باشد،
جــرم سیاسی تلقی خواهد شــد .بنابراین ،جرم
سیاسی پذیرفته شده در کشور ،عنوان مجرمانه
مستقل نیست ،بلکه فقط وصفی است که بر روی
برخی عناوین مجرمانه قرار خواهد گرفت .مطابق
با ایــن قــانــون ،اتصاف وصــف سیاسی نسبت به
مجرمان ،موجب کاهش یا تخفیف مجازات آنان
نخواهد بــود ،بلکه فقط از برخی مزایا نسبت به
مجرمان دیگر بــرخــوردار خــواهــد شــد .ایــن مزایا
عبارتاند از:
الـ ــف) مــجــزا بـ ــودن مــحــل ن ــگ ــه ــداری در مــدت
بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول
دوران بازداشت و حبس

هیچ چیز مفهوم ذاتی ندارد و ماهیت قابل اتکایی
برای پدیدهها قابل تصور نخواهد بود.

دیــگــر ،بــرخــی از جــرایــم عمومی کــه مرتکب این

پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
نیز حضور خواهد داشت.

ورود ایــن رویــکــرد بــه عرصه علوم انسانی و

ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث) مــمــنــوعــیــت ب ــازداش ــت و حــبــس بــه صــورت

اجتماعی ،انقالبی شگرف پدید آورد .مفهومی

 .6برآمد (جــرم سیاسی در سیاستگذاری
کیفری ایران)

بــیــم تــبــانــی بــدهــد ی ــا آن را بـ ــرای تکمیل

ا گر چه غالب تحوالت نظری حقوق کیفری

تحقیقات ض ــروری بــدانــد لکن در هــر حال

تحت عنوان جــرم ،با چالش مشروعیت مواجه

انفرادی به جز در مــواردی که مقام قضایی

شد ،دیگر نگاه مقدسمأبانه به امنیت نمیشد،
ً
اســاســا حکمرانان و رژی ـمهــای سیاسی ،غاصب

و جرمشناسی ،در قلمرو کــشــورهــای اروپــایــی و

مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد

تــلــقــی ش ــدن ــد و ح ــی ــات ان ــس ــانه ــا ،ب ــا بــحــران

امریکایی رخ داد و بعدها مرز استرالیا و افریقا را

ج) حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول

مواجه گردید .این پیامدها موجب شد که سیر

درنــوردیــد ،امــا کــشــورهــای آسیایی نظیر ایــران،

در طول مدت حبس

پژوهشهای علوم انسانی و علوم اجتماعی ،دیگر

چندان تحت تأثیر این نظریات نبودند و بیشتر

روال سابق را طی نکند و فقط به تحلیل انتقادی

طبق اصول سنتی حا کم بر گفتمان رژیم سیاسی،

تلویزیون در طول مدت حبس.

محتوا بپردازد.

عمل میکردند .البته زایش مفهومی چون حقوق

بــا وج ــود ایــن دســتــه از ارف ــاقه ــای س ــاده و

مطابق با این دسته از نظریات ،جرم سیاسی

بــشــر ،ج ــرم ســیــاســی را بــه یــک دگ ــم بینالمللی

بسیار انــدک کــه پــس از ســالهــا تأخیر در کشور

نــیــز هــمــان ســاخــت ـهای اس ــت کــه جــریــان غالب

تبدیل کرد .از این رو ،در قوانین اساسی ایران،

مقرر شد ،همچنان طبق اذعان مقامات قضایی

برای صیانت از منافع طبقه حا کم ،به بار آورده

چــه در دوره مشروطه و چــه در دوره جمهوری

ایـ ــران ،تــا کــنــون هیچ شخصی بــا اتــهــام سیاسی

است .از یک سو ،اعمال سیاستهای ارفاقی در

اسالمی ایــران ،مفهوم جرم سیاسی به رسمیت

مـ ــورد مــحــا کــمــه قـ ــرار نــگــرفــت و تــا کــنــون ،هیچ

خصوص این دسته از جرایم فقط برای حمایت

شناخته شد .اما وقفهای بیش از صد سال پدید

مجرم سیاسی در کشور شناخته نشده اســت.

از کنشگرانی اســت کــه در قلمرو رژی ــم سیاسی

آمد تا بت آن شکسته شود .در اوایل دهه هشتاد

علت ایــن امــر را مـیتــوان در رویــکــردهــای سنتی

فعالیتهای اصــاحــی انــجــام مـیدهــنــد و بنای

شمسی ،اولین تالشها برای تصویب قانون جرم

سیاستگذاران به مفاهیمی چون امنیت و نظام

حکمران ،استفاده از این افراد است .اما از سوی

سیاسی و اجرایی کردن اصل  168قانون اساسی،

سیاسی مبنی بــر تقدس و ضــرورت ذاتــی آنهــا،

دیگر ،آن دسته از مجرمان سیاسی که بر اساس

آغاز شد .به دلیل وجود نگاههای ایدئولوژیک در

جست و جو کرد.

امیال و اهداف باند قدرت و ثروت در جامعه عمل

کشور ،این تالشها به سرانجام نرسید.

چ) حــق دسترسی بــه کــتــب ،نــشــریــات ،رادی ــو و

البته آسیبشناسی ایــن پــدیــده در ایــران

نکند ،امکان انتساب عنوان مجرمانه سیاسی

ســرانــجــام در اث ــر ت ــاشه ــای حــقــوقدانــان

از مجال ایــن نوشتار خــارج اســت ،ولــی نا گفته

بر آنان محال خواهد بود .بر اساس این رویکرد،

و انــدیــشــمــنــدان ،قــانــون جــرم ســیــاســی در ســال

پیداست تحول نظری جرمشناسی تأثیر چندانی

دیگر امنیت به مثابه یک «ارزش» قابل حمایت

 1395بــه تــصــویــب رســیــد .در ای ــن قــانــون ،تنها

بــر الــگــوهــا و اقــدامــات ســیــاسـتگــذاری در کشور

کــیــفــری ،شناخته نــشــد ،بلکه ایــن مــفــهــوم یک

تعداد معدودی از رفتارهای مجرمانه را که دارای
ً
مــجــازاتهــای ســبــک و نــســبــتــا ســبــک هستند،

نداشته اســت .البته رویــکــردهــای برساختگرا و
جریانات انتقادی میتواند در اصــاح و تعدیل

کجا که منافع و امتیازات اقتضا کند ،این مفهوم

مشمول عنوان سیاسی قرار داده است .به عبارت

رویکردهای آینده مؤثر باشد.

ابزاری بود در راستای صیانت از منافع قدرت و هر

