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  مقدمه   

ها و گرايشات مختلف حقوق به  در شاخه  و موضوعاتي كه  تعداد عناوين  كرد  به جرأت بتوان ادعا  شايد

بسته به ماهيت و   و نوعاً هر موضوع  نيست  گيرند زياد و بررسي قرار مي  مختلف مورد بحث  مناسبتهاي

جرم   با اينحال  گيرد قرار مي  بخش خاص مورد تجزيه و تحليل  در يك  ي آن دهنده  اصلي تشكيل  محورهاي

به حقوق   مربوط  گوناگون هم در مباحث  كه به مناسبتهاي  نادري است  موضوعات  سياسي يكي از همان

از يك   است جرم سياسي  قرار گرفته  مورد توجه  سايل حقوق جراي اختصاصيم  و هم در ضمن  جراي عمومي

كه   جهت  در آن  مجرم  رواني  موقعيت  جرم و به لحاظ  از حيث عنصر معنوي  كلي جرائم  بندي  سو در دسته

و از   تاس  در جزاي عمومي  است مورد بحث  متفاوت  عادي  با ساير جرايم  تا حدودي  در آن  عنصر معنوي

تري  جزئي  عناوين  نيز تحت  سياسي  آيد جرم جرائم سخن به ميان مي  و انواع  از اقسام  كه  سوي ديگر آنجا

هاي اساسي افراد و ... در  آزادي  و  عليه حقوق  و جرايم  امنيت داخلي يا امنيت خارجي  عليه  جرائم  همچون

به لحاظ عنصر   يعني بحث از جرم سياسي  نخست شود. در مورد مطرح مي  قلمرو حقوق جزاي اختصاصي

باز   تنها به بخش معيني از عنصر رواني  با ساير جرائم  سياسي در مقايسه  جرم  و برجستگي  معنوي ويژگي

  به معناي قصد مجرمانه و اراده  كه به عنصر معنوي بيشتر از آن  خصوصيت  گردند نه به تمامي آن، اين مي

  كه  دارد چرا  جرم ارتباط  از ارتكاب  غايي مجرم  و هدف  مربوط باشد به انگيزه  جرم  بشخص مجرم از ارتكا

هاي  متمايزاند. اين گروه غالب با انگيزه  برتر است كه از ديگران  و اهداف  انگيزه  به لحاظ  سياسي  مجرمين

و سطحي و   نا مشروع  حصيل منافعبر ت  و مبتني  شخصي و سودجويانه  شرافتمندانه و بدور از اغراض و مقاصد
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  نسبت به عمل  و توجه و آگاهي  قصد و اراده مجرمانه  كه به لحاظ  شوند در حالي جرم مي  مرتكب  غير انساني

از قصد   ندارند بلكه شايد گاه در اين زمينه  ديگر تفاوتي  نه تنها با مجرمان  بودن آن  و غير قانوني  مجرمانه

برخوردار باشند. با   عمل مجرمانه  عمل مزبور به عنوان يك  به انجام  ي بيشتري نسبت گاهانهو تعهد آ  مجرمانه

  و يا نوع  و يك اصل ديرپاي مطرح در حقوق كيفري كميت و كيفيت  شعار سنتي  يك  بر اساس  وجودي كه

تعيين كننده، اصل   عامل تنها  بلكه  باشد كيفري وي موثر نمي  در اصل مسئولين  غايي مجرم  و هدف  انگيزه

و   سري جهات  تاثير آن بر تحقق يك  ولي به هر حال  باشد مي  متخصص مرتكب  مجرمانه  و قصد  اراده

  مجازات  كيفري و به تبع آن ميزان و نوع  دهنده در ميزان مسئوليت  كننده يا تخفيف  تشديد  خصوصيات

  يا پس از تحمل  محكوميت  پس از دوران  ر منفي اجتماعيدر زمينه تحصيل آثا  به خصوص  قابل انكار نيست

  وسيع  تاثيرات  و رفتار با مجرم در طول دوران تحمل محكوميت  برخورد  در نحوه  اصلي و يا حتي  مجازاتهاي

هاي پست و  با انگيزه  در مقايسه  شده اجتماعي  شرافتمندانه و انساني و مطابق با هنجارهاي پذيرفته  انگيزه

  تفاوت  با وجود عدم  سياسي  جرم  كه  باشد از همين روست مي  قابل درك و احساس  به راحتي  غير انساني

به   در ميان ساير جرائم  به خصوصي  جايگاه  چشمگير در قصد و اراده مجرمانه (عنصر معنوي) با ساير جرائم

  هاي اساسي  آزادي  حقوق و  زايي عليهج  قلمرو مباحث  ديگر در محدوده  خود اختصاص داده است. از سوي

  دهنده  هاي تشكيل ها و دستگاه و يا نهاد  جامعه  زير بنايي و بسيار حياتي  و اسكان  ها عليه بنياد  افراد يا جرائم

  گوناگون  همه اين عناوين  و فراگير كه  تمام  يك عنوان  به صورت  سياسي  جرم  حاكمه (دولت) مسأله  قواي

  شود. گيرد مطرح مي ا در بر مير  همجرمان
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  و نگاه كلي به جرائم سياسي تاريخچه جرائم سياسي
  

اجتماعي و به دنبال آن با پيدايش   زندگي  از آغاز شروع  عمومي  از جرائم  سياسي  جرائم  تفكيك  انديشه]1[ 
  نوزدهم  قرن  ، اوايل اعيسياسي، اجتم  در پي تحوالت  نيز ادامه دارد  حقوق كيفري وجود داشته هم اينكه

،  تحول سياسي  اين  به وجود آمده  از مجرمين  برخورد با اين دسته  در نوع تفكر و همچنين  تحولي شگرف
به   اي نسبت برخورد تازه  را نيز تحت تاثير قرار داده  كيفري  و مقررات  تا قوانين  گرديد  ، موجب اجتماعي
  گذشته  گيرانه و سخت  به سوي اعمال شديد  سير قهقرايي  ا پس از مدتيپديدار گردد. ام  سياسي  مجرمين

موظف   اساسي نيز قانونگذار عادي  رنگ شد. در قانون كم  سياسي  به مجرمين  ارفاقي نسبت  و رژيم  آغاز گرديد
معين كند، لذا منصفه را   هيات  ، شرايط و اختيارات ي انتخاب نحوه  و همچنين  سياسي  است تعريف جرم  شده
با آن   هاي مرتبط و ضرورت  سياسي  جرم  به موضوع  و پرداختن  بررسي  اجراي عملي اصل مزبور ضرورت  براي

  سياسي بوده  ماهيت  اند كه داراي شده  بيني پيش  از جرايم  ما گروهي  در قوانين  اينكه  شود ضمن مي  مشخص
  با آنها  عادي  به عنوان مجرمين  همچنان  رايط و ضوابط آنتعريف جرم سياسي و ش  ي عدم  ولي به واسطه

  گردد مي  برخورد

  هاي مختلف تقسيم را از حيث  جرائم  جزاي عمومي  جرائم در حقوق  بندي در طبقه  جرم سياسي  ] جايگاه2.[
  داراي  قداناندر نزد حقو  جرائم  بندي جرم سياسي در ميان طبقه  جايگاه  نمايند مي  بندي و طبقه  بندي
اند جرم  كرده  بندي  را تقسيم  جرائم  وقتي  و قوانين كشورها  باشد. بعضي از حقوقدانان نمي  ي واحد شيوه

  اند.  كرده  بندي دسته  جرم  و ماهيت  از حيث طبيعت  جرائم  بندي ي طبقه را در زمره  سياسي

به دو   جرائم  عنصر رواني  اند: بر حسب ه، گفتهرا در ذيل بحث عنصر رواني مطرح كرد  ] بعضي ديگر جرم3[
عنصر   بر اساس  جرائم  يكي از اقسام  ديگر جرم سياسي  . به عبارت شوند مي  تقسيم  و سياسي  عمومي  دسته

  اخالقي است

ي علماي منطق جز از خداي دانا به تمامي  از هر چيزي به گفته  جرم سياسي ارائه تعريفي كامل  ] تعريف4[
تا بتواند معرف آن باشد و اين گفته   نيست  اشياء آگاه  از كنه  كس  آن چيز، ساخته نيست، چرا كه هيچ  اتصف

دليل آن،   و بهترين  است  بسيار جدي  سياسي  چيزها قابل قبول نباشد در مورد جرم  در مورد تمامي  اگر هم
  است كه ماهيت  ناشي از علل گوناگوني  نكته  اينو   است  و ايراد  ارائه يك تعريف عاري از تعرض  عدم توفيق
و از اين رو هيچ   علتهاست  ي همين مصداقي آشكار در آن، در زمره  نمودن  و فراهم  جرم سياسي  ناشناخته

  جرم سياسي  نشده باشد. به عالوه  واقع  ها ها و انتقاد ايراد  در معرض شديد  تعريفي نيست كه به محض اعالن
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  دهنده و ساير  با توصيف عناصر تشكيل  ندارد تا بتوان  و مشخص  ثابت  وجود عيني  ير جرايممانند سا
كشور   قانون  وارد  ميالدي 830در سال   به طور رسمي  سياسي  جرم  را تعريف نمود. مفهوم  خصوصيات آن

در   شد  آن اشاره  به مصاديق  بعدهاولي تعريفي از آن، ارائه نگرديد،   گرديد  جدا عادي  و از جرايم  شد  فرانسه
لذا   است  نشده  ولي تعريف خاصي از آن  ه شد  آن برده  و امتيازات  سياسي  از جرائم  نيز تنها اسمي  ايران  قوانين

  اند. پرداخته  به اين موضوع  به طور اجمال  خارجي  ها و متون از نوشته  نيز با ابهام  ايراني  حقوقدانان

به   كمترين  از تعريف جرم سياسي از ديدگاه  كه سخني  دكترين هنگامي  جرم سياسي از ديدگاه ] تعريف5[
  به پيروي از آنان  مشرق زمين  با حقوقدانان  غربي  حقوقدانان  منظور تعاريفي است كه از سوي  آيد ميان مي
نشده است.   واقع  و كنكاش  بحثكامل مورد   ايران به صورت  در حقوق  جرم سياسي  زيرا  است  ايراد شده

و   سياسي و اجتماعي  نظام  سرنگوني  يا انگيزه  كه در آن  شود اطالق مي  اي به عمل مجرمانه  سياسي  .جرم1
  سرنگوني  آن  اي كه نتيجه مجرمانه  بوده و يا هر عمل  كشور  به زمامداري  و صدمه  سياسي  اختالل در مديريت

  و رئيس كشور باشد.  سياسي  به مقامات  و صدمه  عيو اجتما  سياسي  نظام

و   و اجتماعي  نظام سياسي  كردن  واژگون  آن  شد كه هدف مي  اي اطالق مجرمانه  به عمل  .جرم سياسي2] 6[
  كشور باشد.  و امنيت  نظم  زدن  برهم

  گويند. سياسي مي  ا جرمر  و دستگاه سياسي  موسسه  سياسي و يا از يك  ناشي از فكر  .جرم سياسي3] 7[

  زيان وارد كند.  اجتماعي  كه به تشكيالت  است  جرمي  .جرم سياسي4] 8[

  جرم  كشور باشد  سياسي  قدرت  و فعاليت  به سازمان  رسانيدن  صدمه  كه هدف آن  .كليه جرائمي5] 9[
  شود. تلقي مي  سياسي

  از  يكي  سياسي  بر ضد حقوق  كشور يا  مصالح سياسي  هستند كه بر ضد  سياسي  عنوان  داراي  .جرائم6] 10[
  مادي  و اعمال  باشند  سياسي  مقدمه ناگزير جرائم  كه عمومي  جرائم  عالوه بر اين  باشد  شده  ارتكاب  اهالي

  است.  محسوب  سياسي  دهند جرم مي  را تشكيل  سياسي  جرم  ها به طور عمده آن

  ناشيد آن  حقوق  حكومت و يا جناين  اداره  ز جرمي است كه عليه تشكيالتعبارت ا  سياسي  جرم -7] 11[
  شود. براي افراد ارتكاب مي

سياسي   را جرم ناشي از فكر سياسي و يا از يك موسسه يا دستگاه  سياسي  .ترمينولوژي حقوق، جرم8] 12[
كه   در معني اخص جرمي است  است  شده  نوشته  به معناي خاص  سياسي  در تعريف جرم  و در ادامه  داند مي

  براي تغيير شكل حكومت  توطئه  كشور باشد، مانند  و يا خارجي سياسي داخلي  مخالف نظام



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر٧

 

جامعه يا   سياسي  حقوق  است كه عليه  مجازاتي  از اعمال قابل  عبارت  سياسي  .پرفسور ليست (جرم9] 13[
  عليه  كه نه تنها  است  تخلفاتي  شامل تمام  سياسي  جرم.تعريف پرفسور رو: 10صورت گرفته باشد.   افراد

  شاغلين  آن از جمله  يكي از افراد  و يا عليه  دانيم مي  و حقوق  اموال  كه آن را صاحب  هيئتي  جامعه يعني
كه   و عليه اساس قانوني  داده شده  تشخيص  اي كه به صورت ملت عليه جامعه  بلكه  انجام شود  رسمي  مقامات

به عمل آمده باشد.   است  به وجود آورده  و اصول سياسي كه  مبادي  و يا عليه  كرده  براي خود درست
  كشور و يا بر ضد  مصالح سياسي  هامريك كي:جرايمي داراي عنوان سياسي هستند كه بر ضد .تعريف 11

در سال   كپنهاك  حقوقي  در انجمن  شده  .تعريف ارائه12باشند.   ارتكاب يافته  از هالي  يكي  سياسي  حقوق
از   حقوق حاصله  شود يا عليه  مملكت  و اداره  كه متوجه تشكيالت  هستند  جرائمي  سياسي  جرائم: «1935

  تعريف پرفسور كنسانت: از نظر خارجي، استقالل -13» انجام گيرد.  به افراد  نسبت  مملكت  و اداره  تشكيالت
است   ها سياسي عليه آن  را بايد جزو اموري دانست كه اقدام  ط كشور با ساير ممالكارضي در رواب  و تماميت

عليه   كه اقدام  و از نظر داخلي، فرم و رژيم كشور و قدرت سياسي كشور و حقوق سياسي افراد از اموري است
  درباره  است، با اين حال  هبقي  كاملتر از  شده، تعريف اول  تعاريف ارائه  ها سياسي تلقي مي شود. از ميان   آن
به   اي از اين تعاريف تنها پردازيم. پاره ها مي از آن  كه به ذكر برخي  دارد  انتقادي وجود  تعاريف نكاتي  اين

يك كشور،   سياسي  به تشكيالت  اند كه به ضربه زدن دانسته آن را جرمي  كرده  توجه  جرم سياسي  نتيجه
در اين   است  طبيعي  ندارند  اي است يا نه، اشاره  شرط  نيز براي آن  با حكومت  مبارزه  اينكه قصد  بينجامد. اما

  آنچه در جرم سياسي  حال آنكه  قرار خواهند گرفت  سياسي  جرائم  نيز در عداد  عادي  از جرائم  بسياري  صورت
  ها جرم سازد. برخي ديگر از آن يكه او را از ساير مجرمان، متمايز م  است  مجرم  و انگيزه  مهم است، نيت

  سياسي  با ماهيت  جرائم  بنابراين  گيرد صورت مي  به حكومت  زدن  دانند كه به قصد ضربه مي  را جرمي  سياسي
كه   شود در اين تعاريف نيز مالحظه مي  است  ها خارج آن  شمول  شود از دامنه مي  ارتكاب  قصد  بدون اين  كه

ميسر   به آساني  شناسايي نيست  جرم قابل  است و جز از راه فاعل  كه يك امر درونيهدف   اوالً تشخيص
اعمال خود را مطرح كنند. همچنين در هيچ   بودن  سياسي  ممكن است ادعاي  نخواهد بود. ثانياً افراد زيادي

  مهمي  و اين نكته  مطمح نظر نيست  گيرد مي  آن صورت  عليه  نظام كه جرم سياسي  ها مشروعيت يك از آن
  و غير مشروع  مستند  كه عليه يك نظام  به اعمالي  جرم  عنوان  در اطالق  از صاحبنظران  زيرا گروهي  است

اند. تعاريفي كه ارتكاب جرم عليه حقوق سياسي افراد را جرم سياسي مي  روا داشته  ترديد  گيرد صورت مي
حقوق سياسي فراواني است كه ارتكاب جرم عليه برخي از آنها  دانند چندان روشن نيستند، زيرا انسان داراي

قطعاً سياسي نخواهد بود. تعريف پيشنهادي: پس از بررسي تعاريف دكترين به نظر مي رسد تعريف زير 
مناسب باشد.جرم سياسي عبارت است از: فعل يا تعريف فعل مجرمانه كه با انگيزه خيرخواهانه و بدون در 

صي و بدون اعمال خشونت و درگيري عليه نظام سياسي مستقل (مشروع) و حاكميت نظر گرفتن نفع شخ
دولت و مديريت عالي كشور و مصالح نظام جمهوري اسالمي و يا حقوق و آزاديهاي سياسي و قانوني 
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با اين تعـــريف قصد ايجاد جرايم جديد  - 1شهروندان ارتكاب مي يابد. ويژگي هاي اين تعريف عبارتند از: 
ود ندارد بلكه يك سري از جرايم پيش بيني شده در قوانين جاري كشــور كه داراي ماهيت سياسي است وج

براي تحقق جرايم  - 2با اين تعريف تحت پوشش جرم سياسي و امتيازات مربوط به آن قرار مي گيرد. 
مورد نظر بايد عليه جرايم  -3سياسي لزوماً نبايد فعل باشد، بلكه از طريق ترك فعل نيز قابل تحقق است. 

تشكيالت سياسي كشور از قبيل حاكميت دولت، نظام سياسي مشروع، مصالح كشور و همچنين حقوق و 
 - 4آزاديهاي سياسي از قبيل حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادي بيان و اجتماعات و ... ارتكاب يابد. 

گيرد و منافع شخصي و اهداف حقارت آميز  جرم سياسي لزوماً بايد با انگيزه سياسي و خيرخواهانه انجام
  همچنين بدون اعمال خشونت و درگيري انجام گيرد. - 5مثل انتقام، جاه طلبي و غيره در بين نباشد. 

سه عنصر قانوني،  باشد بايد داراي  و قابل مجازات  شخصي، جرم  كه عمل  جرم سياسي براي آن  عمومي  عناصر
عمل فرد مزبور عنوان   نكند  تحقق پيدا  اركان  د در صورتي كه هر كدام از اينباش  وجود داشته  مادي و رواني

كه   به خود است  هر جرمي داراي عناصر اختصاصي مخصوص  عالوه بر آن  داشت البته  مجرمانه نخواهد
متشكل از  مشترك دارند كه  تركيب  يك  ارتكابي  جرائم  تر كليه ساده  شود. به عبارت ما نمي  مربوط به بحث
تحقق پيدا   كه در خارج  مستثني نبوده و براي آن  قاعده  سياسي نيز از اين  جرم  است  فوق  عناصر سه گانه

شود اين است  متبادر مي  به ذهن  جرم سياسي  كه در خصوص  سه عنصرضروري است. اشكالي  وجود آن  كند
  را به دست بگيرند نه تنها  كنند، اگر حكومت مي  رزهو مبا  برخاسته  به مخالفت  عليه حكومتي  كه افرادي كه

  جرم  عناصر عمومي  دهند با اين مقدمه و تشويق نيز قرار مي  دانند بلكه مورد توجيه نمي  ها را جرم آن  عمل
معروف حقوق   به اين اصل از اصول  جرم  . عنصر قانوني: ركن قانوني1دهيم.  را مورد بررسي قرار مي  سياسي

و   بودن  جرم  كه قانون  در نظر گرفت  براي آن  و مجازات  را جرم  عملي  توان مي  تنها زماني  گردد كه برمي  جزا
  دهد. در حقوق مي  را تشكيل  جرم  و اساس  جرم پايه  عنصر قانوني  باشد بنابراين  كرده را مشخص  مجازات آن

آن، در   ولي محتواي  عرفي پديدار گشته  در حقوق  اصطالح  اين  كه  شده هر چند  اسالم نيز اين عنصر پذيرفته
اين نظر و اصل   در اسالم مويد  فراواني  مستندات  شود مشاهده مي  اسالمي  از دستورهاي  موارد متعددي

كند  نمي  هيچ كسي را به تكليفي ملزم  خداوند  يعني«مذكور هستند از قبيل: ال يكلف اهللا نفساً اال ما آتها: 
  كه در قوانين  است  آن  سياسي  در جرم  اما عنصر قانوني» او آورده باشد.  مگر آن كه حكم و قانون آن را براي

را به   كه از فرانسه  قانون  كرده باشد براي مثال  پيش بيني  سياسي  جرم  عنوان  را تحت  هر كشوري مواردي
  سياسي جرائم  گويد: يكي از مصاديق جرم مي  است مثل اينكه  برشمرده  سياسي  عنوان مصاديق جرم

جرم   را كه در قانون  اعمالي  از  بخشي  تعريف و شرايط آن  است كه با ارائه  ديگر آن  است اما روش  انتخاباتي
و لبنان. قانونگذار ايران نيز   عراق، سوريه مانند قانون  دهند قرار مي  شده تحت پوشش جرم سياسي  شناخته
  ماهيت  داراي  ولي جرايمي را كه  به ميان نياورده  اسالمي نامي از جرم سياسي  مجازات  ر قانوند  هر چند
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  توان به اين نتيجه قانون اساسي مي 168اصل   كرده است. عالوه بر اينكه بر اساس  سياسي هستند پيش بيني
نشده است   بيني  عادي پيش  وانينخاص پذيرفته است، ولي در ق  را يك جرم  كه قانونگذار جرم سياسي  رسيد
  اطالق  محاربه  عنوان  سياسي  ماهيت  داراي  قانونگذار ما به بعضي از جرائم  آن است كه  مهم و قابل توجه  نكته
است در حالي   يكي از جرم سياسي  اند كه جرم محاربه اي تصور كرده عده  همين مطالب  است به خاطر  نموده

كرد   قلمداد  سياسي  جرايم  را در عداد  توان محاربه نمي  اسالم  و نه در حقوق  نين موضوعهقوا  كه نه بر اساس
  كند  را تعيين  سياسي  جرم  تصويب و تعريف و مشخصات  در اين زمينه  اين كه قانونگذار ما بايد قانوني  نتيجه
جرم   مادي يك  : زماني ركن ي.عنصر ماد2گردد.   در كشور مشخص  سياسي  جرم  مهم و اساسي  تا ركن

بودن عمل   براي قابل مجازات  شود البته  اي ترك يا وظيفه  عملي انجام شده  در خارج  شود كه متحقق مي
تنها با   كه  آورد. جرايمي  زيانباري به وجود  گرفته نتيجه  انجام  تا نهايت  عمل مادي  ندارد كه  ضرورتي  هميشه

مواردي   . همچنين كردن  ندارد مثل مسموم  شود و نيازي به نتايج حاصله مي به كارگيري وسايلي محقق
فعلي   در خارج  كه  كند مي  سياسي زماني تحقق پيدا  باشد. جرم مي  ها نيز قابل مجازات به آن  شروع  هست كه
  يكي از نويسندگان  شود به عقيده  اي ترك يا وظيفه  ارتكاب

مثل ماده   براي تحقق جرم كافي است  صرف تباني  دارند  كه  به دليل اهميتي  سياسي  بعضي از جرائم  ]15[
كه قانونگذار صرف   توان گفت مي  ولي در اين خصوص 1375قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مصوب  610
نيز   اينجااست، لذا در   تعيين كرده  و مجازات  است جرم دانسته  يك عمل خارجي  خود  را كه  و توطئه  تباني
  بودن آن، قواعد  و محال يا عقيم  سياسي  به جرم  در مورد شروع  وجود دارد. همچنين  خارجي فعل

  مذكور پيش  سياسي موارد  به جرم  مربوطه  اين كه در قانون  مگر  خواهد شد اعمال  موارد  مربوط به اين عمومي
  كافي نيست  تحقق جرم تنها وجود عنصر مادي و قانوني : از نظر قضائي براي .عنصر رواني3باشد.   شده  بيني

را عنصر   عمل و مرتكب  ميان  اين ارتباط  باشد  انجام شده  مرتكب  و قصد  مزبور بايد در اثر اراده  بلكه عمل
قابل   ديگر عملي  به عبارت  است  جرم ضروري  وجود آن، براي تحقق  كه  دانند مي  يا اخالقي مجرم  رواني

است   شده  و پذيرفته  اين اصل نيز از اصول مسلم  باشد  وارد) انجام گرفته  كه با سوء نيت (قصد  است  جازاتم
وجود سوء نيت   كند مي  وجود اين عنصر را تاييد  رفع كه  مثل حديث  دارد  نيز وجود  اسالم  كه در حقوق

شده   كه از نظر قانونگذار منع  كردن عملي  اراده  ييعن  است  و الزم  نيز ضروري  سياسي  (عنصر رواني) در جرم
  از نويسندگان   است. يكي

موارد   در اغلب  سياسي  مجرمين  است چرا كه  ديگر متفاوت  با جرايم  گويد: عنصر رواني در اين جرم ] مي16[
مثل   شرافتمندانه  و هدف  زهو انگي  جامعه  نجات  بلكه با ادعاي  خيزند با حكومت، بر نمي  با سوء نيت به مقابله

نيست براي اينكه به نظر   سخن  تمام  اما اين سخن  شوند مي  اين جرايم  مرتكب  به آنان  و كمك  مردم  نجات
را   ي انجام عملي اراده  فردي  كه  باشد مي  اين نكته  مطرح است  آنچه كه در عنصر اخالقي يك جرم  رسد مي
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اراده ي آن عمل   اگر قانونگذار عملي را جرم بداند و فردي  فلذا  است  كرده  را ممنوع  كه قانونگذار آن  بنمايد
عام محقق گرديده است. در بعضي از جرائم   ديگر سوء نيت  عنصر رواني و به عبارت  شده را بنمايد  ممنوع

و   جرم سياسي  اقسامجرم سياسي   خاص نيز الزم است. اقسام و استثنائات  عالوه بر سوء نيت عام سوء نيت
و   به حكومت  رساندن  سياسي يا صدمه  انگيزه  كه  تاملي در برخي از جرايم اقسام جرم سياسي در جرايمي

سياسي   جرايم -1كرد:   كلي تقسيم  را به دو دسته  سياسي  توان جرايم مطرح است، مي  افراد  سياسي  حقوق
  دسته  سياسي محض به آن  محض (بسيط) جرايم  سياسي  جرايم -1جرايم سياسي نسبي  -2محض (بسيط) 

وصف كه تشكيالت سياسي   باشد. با اين  و نظام سياسي  حكومت  صرفاً بر ضد  شود كه اطالق مي  از جرايمي
  نيست. به عبارت  اي غير از آن و انگيزه  هدف  و هيچ گونه  سياسي است  كه همان انگيزه  يافته  هستند، ارتكاب

  گويد.رويه سياسي محض مي  باشند، آن را جرايم  و شخصي عيني  هر دو مفهوم  حائز  كه  سياسي  جرايمديگر 
  را سياسي  داده، جرمي  را مورد توجه قرار  محض  جرم سياسي  فرانسه  مختلف از جمله  كشورهاي  قضايي

و   يابد  دولت ارتكاب  يا حاكميت  كومتس ح اسا  و بر ضد  را به خطر بيندازد  داند كه نظم مستقر در جامعه مي
  نسبي اصطالح  جرايم سياسي- 2گردد. مي  شده  تثبيت  اساسي  با قوانين  در نظم موجود كه  اختالل  باعث
به   هستند، ولي  و عمومي  عادي  جرايم  كه در اصل در زمره  شود به جرايمي اطالق مي  نسبي  سياسي  جرايم
  گردد. به عبارت مي  جرايم  يا معنوي  مادي  تعدد  دارند كه اين ارتباط موجب  ارتباط  سيسيا  اي با جرايم گونه

  به دو دسته  جرايم  نيست. اين نوع  ها روشن ن آن بود  وصف سياسي  ابتدا  كه  شود اطالق مي  ديگر به جرايمي
با   مركب  جرايم -1جرم سياسي مرتبط به   جرايم -2سياسي   مركب با جرايم  جرايم -1شوند:  مي  تقسيم

  سياسي انجام  است، ولي با انگيزه آن عادي  گردد كه موضوع مي اطالق   دسته از جرايمي  جرم سياسي به آن
  و هم به حقوق عمومي  هم به نظم سياسي  واحد  كه در آن  است  مركب  ديگر وقتي جرم  شود. به عبارت مي

كه از نظر عنصر   رئيس جمهور براي تغيير حكومت  به حيات  وء قصدمثل س پكند[ وارد مي  ضرر و صدمه
قضايي در كشور   است. رويه  و انگيزه، سياسي  هدف  است و از لحاظ  عمومي  نظر از جرايم  جرم مورد  مادي،
راد اف  هاي استرداد بحث سوء قصد به جان داند، در بسياري از قرارداد را سياسي نمي  مركب  جرايم  فرانسه

مركب   است كه جرم  پذيرند. اين خود دليل آن مي  را  از اين قبيل مجرمين  كه متعاقدين، استرداد  ه اشاره شد
  موسسه  شد. البته نمي  آن پذيرفته  بود، استراداد  وصف سياسي  نيست، چون اگر داراي  جرم سياسي  كامل يك

مرتبط به   و يا جرايم  مركب  جرايم«مقرر كرد كه:   اين چنين  ميالدي 1892المللي در سال   بين  حقوق
و مرتبط از نظر اخالقي و حقوق   مركب  كه اين جرايم  آيد، مگر آن سياسي، جرايم سياسي به شمار مي  جرايم
از   ارادي و يا سبق تصميم و شروع به جرايمي  شديد  بسيار شديد باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح  عمومي

  هاي شديد دزدي  حريق و مواد منفجره و ... و همچنين  به وسيله ايجاد  ر تجاوز به امالكاين قبيل، نظي
در   جرايمي  كه درچنين  نيز معتقدند  چه اين كه بعضي از حقوقدانان»يا با آزار.  دزدي مسلحانه مخصوصاً

كنند، در  نمي  توجهي  ممجر  و هدف  و به انگيزه  شود توجه مي  عيني  كيفري به نظريه  هاي اغلب سيستم
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مرتبط (متصل) به جرم سياسي جرم   جرايم-2. گيرند قرار مي  عمومي  جرايم  در زمره  جرايم  اين گونه  نتيجه
باشد. پرفسور پوزا، در  مربوط مي  سياسي  كه به خاطر رابطه سببيت، به جرم  است  مرتبط عبارت از جرمي

شوند، و   سياسي مرتكب  حوادث  به مناسبت  حقوق عمومي كه  به جرايم«نويسد:  مي  از جرايم  تعريف اين نوع
كردن   مثل غارت »گويند. (مرتبط) مي متصل  مربوط باشند، جرم  سياسي  به يك جرم  رابطه عليت  به وسيله

در   سياسي خواهد بود. همچنين  انقالب يا شورش سياسي، كه جرم  فروشي در جريان يك  اسلحه  مغازه  يك
شده   اعمال ارتكاب«است:   تعريف شده  ، جرم مرتبط اين گونه1951نوامبر  29و آلمان مورخ   فرانسه  قرارداد

  از مجازات، يا انجام  مصونيت  فايده آن، يا تدارك  آن با تضمين  سياسي، يا براي اجراي  جرم  به منظور تدارك
به   نيز ملحق  جرم  اين نوع  در اين كه» خواهند بود. سياسي، جرم مرتبط  به منظور مقابله با تحقق جرم  شده

از   به تبعيت و سوريه  لبنان  زاتمجا  قانون  است يا نه اختالف نظر وجود دارد. در اين رابطه  سياسي  جرايم
مرتبط و مركب را   كه شرح آن گذاشت، با دو شرط جرايم 1892  الملل در سال تصميم موسسه حقوق بين

داند. شرط اول آن كه جرايم مورد نظر در زمره جناياتي كه نسبت به اخالق و  مي  سياسي  ايمبه جر  ملحق
با آتش زدن و ..) نباشد. شرط   حق عمومي خطر شديد دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شديد، تجاوز به امالك

  جنگ  و مقررات  با قوانين كه  بيفتد، مشروط بر اين  داخلي اتفاق  هاي  ها يا شورش در حال جنگ  دوم، اين كه
از   گردد، در اين جا مالحظه مي  كه  و تخريب نيز به دور باشد. چنان  وحشيانه  در تعارض نبوده، از اعمال

  براي تشخيص  و ذهني  عيني  شده و از ضابطه  و عرف جنگي استفاده  مقررات  و رعايت  افكار عمومي  ضابطه
از   .تاملي در برخينموده است.  فوق را انتخاب  نيز روش  ست. قانون ايراننشده ا  سياسي بودن جرم استفاده

، 1934يوگسالوي و رييس جمهوري فرانسه به نام بارتو در سال   قتل پادشاه  تروريسم از زمان - 1جرايم 
ند. در آغاز نمود  جرايمي  با چنين  ها همكاري خود را براي مبارزه مورد توجه قرار گرفت و دولت  تروريسم
مواردي از قبيل   داراي يك مفهوم و معناي خاص حقوقي نيست، بلكه  الملل تروريسم حقوق بين  اصطالح

در   در زمان جنگ، عليه افراد  مثل شهروندان  مورد حمايت  ها، عليه اشخاص عليه ديپلمات  جرايم دولت
  عبارتند از ترور، خشونتي  عناصر تروريسمشود.  ها و .. را شامل مي  ها، عليه هواپيماها و كشتي دولت  خدمت

در   است. تروريسم  مرتبط با قدرت  كه  سياسي  و هدف  باشد  مردم  در بين  و وحشت  رعب  كه باعث ايجاد
  ها به موقع تروريست  درباره  سختي  است و مقررات  تلقي شده  عمومي  قوانين اغلب كشورهاي دنيا از جرايم

اول، مربوط   كنوانسيون  به تصويب رسيد  ژنو دو كنوانسيون  ميالدي 1937د. در كنفرانس شو مي  گذشته  اجرا
المللي براي   بين  بود. كنوانسيون دوم، تشكيل يك دادگاه  المللي تروريسم بين  به جلوگيري و مجازات

اين مطلب به تصويب  1935در سال   كپنهاگ  در كنفرانس  كرد. البته  پيش بيني  تروريسم  و مجازات  محاكمه
محسوب   سياسي  كند، جزء جرايم  ايجاد  و وحشت  ترس  خطر عمومي، يا حالت  جرايمي كه«كه:   رسيد

  مرتكبين آن  از انگيزه  آثاري كه  اجتماعي  در جرايم  اجتماعي (آنارشيسم) از آن جا كه  جرايم -2» شود. ينم
  سياسي  مردم ارتكاب يافته، با جرايم  عموم  براي منافع  كه  دعااست و بر اساس اين ا  آيد، عمومي به دست مي
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رود. اغلب  مي  از بين  اجتماعي  آن تشكيالت  كه با ارتكاب  آن است  اجتماعي  جرايم  ويژگي  دارد، ولي  شباهت
اين   نسبت به  شديدتري  هاي مجازات  دهند و حتي قرار مي  عمومي  جرايم  جرايمي را در زمره  چنين  كشورها
بندي قرار  طبقه  سياسي و اجتماعي را در يك  جرايم  كنند. البته بعضي از كشورها اعمال مي  از مجرمين  دسته
را در يك   و اجتماعي  سياسي  مجرمين  كه از نظر استرداد كليه  اساسي اسپانيا  دهند، مثل قانون مي

  براي جرم  شده  هاي ارائه كشور اگر چه تعريف  خارجي  امنيت  عليه  جرايم - 3قرار داده است.   بندي طبقه
و   بوده، شرافتمندانه  و هدف متفاوت  است، ولي از نظر انگيزه منطبق  خارجي  عليه امنيت  با جرايم  سياسي

  نوع جرايم  اين  در خصوص  كند كه مي  از حقوقدانان، منطق سليم حكم  نيست. از نظر يكي  خير خواهانه
شود، اعتقاد  به كشور مي  جرم جاسوسي يا خيانت  كسي كه مرتكب  ري شود، براي اين كه دربارهگي سخت
  و تنفر به اين دسته از مجرمين  انزجار  نيز با ديده  افكار عمومي سي وجود ندارد.سيا  مجرمان  به  احترام

و كشور تلقي   حكومت  عليه  يممانند جاسوسي در قد  اند، اگر جرايمي كرده  استدالل  ها نگرند. بعضي مي
و افساد   جرم محاربه - 4آيد.   بر افراد و كل جامعه به حساب مي  تجاوز و تعدي  جرايمي  چنين  شد، امروزه مي

عليه   سياسي است (مثل جرايم  داراي ماهيت  كه  بعضي از جرايمي  براي  اسالمي  في االرض قانون مجازات
داند، ولي نبايد اين مطلب را  مي  محاربه  در حكم  ها را اطالق كرده، بعضي از آن  امنيت داخلي) عنوان محاربه

  وجود ندارد، چرا كه اوالً، از اركان  محاربه  و جرم  سياسي  جرايم  بين  شباهتي  گونه  هيچ  كه  از نظر دور داشت
  يابد. ثانياً، عليه مي  ارتكاب  م جامعهمرد  و آزادي  و سلب امنيت  و وحشت رعب  ايجاد  كه براي  آن است  محاربه
  هاي سياسي ارتكاب و نظام  ها حكومت  عليه  سياسي  گيرد. در حالي كه جرايم مي  و نظم عمومي صورت  مردم
  فرض كنيم، هيچ  محاربه  تاكيد  را به عنوان» افساد في االرض«يابد. نكته سوم اين كه اگر ما عنوان  مي

يابد.  مي  و خير خواهانه ارتكاب  اصالح  سياسي با هدف  ندارند. چون جرم  سياسي  جرم و سازگاري با  شباهت
بغي   كه جرم  دارند  معنا تاكيد  اند، بر اين كرده  كه سخن از بغي را مطرح  نيز زماني  اسالمي  از فقهاي  اي عده

. محارب از 1ها عبارتند از:  ترين آن . مهماند مطرح كرده  دو جرم  هايي نيز براي آن و فرق  است  غير از محاربه
  . جرم بغي عليه2اين چنين نيست.   كند، ولي باغي هيچ مجوز شرعي قيام مي  جهت فسق و عصيان و بدون

براي گرفتن راه بر مردم،   گيرد، در حالي كه محاربه جامعه انجام مي  و به خاطر بركناري و... حاكم  حكومت
و   محاربه سرقت، راهزني  در جرم  عبارت ديگر انگيزه  باشد. به عموم جامعه و .. مي  بين  و وحشت  ايجاد رعب
در   شديدي  كيفرهاي  . براي محارب3جامعه است.   و نجات  بغي اصالح  در جرم  هاست، ولي انگيزه امثال آن

خروج كنندگان   ناحيه از  شروع به جنگ  كه بغي فقط در صورتي  در جرم  كه  نظر گرفته شده است، در حالي
بغي   در جرم  بكشند. همچنين  ازجنگ  يا دست  بشوند تسليم   كه  تا زماني  شود مي  جنگ  ها باشد با آن
  متناسب  . اگر در بغي و در حال درگيري جرايم4وجود دارد.   ارفاق آميز بسياري بر خالف محاربه  رفتارهاي

از   ها مبرا به آن  نسبت  اسالمي  فقهاي  بعضي از  د، به عقيدهصورت گير  با جنگ و درگيري توسط باغيان
اين كه   نخواهند شد. نتيجه  كسي را به قتل برسانند، قصاص  جنگ  اگر در حال  هستند، براي مثال  مسووليت
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  ، پيشتر است ديگري را كه خفيف  هاي برداشته و مجازات  را از بعضي از جرايم  محاربه  قانونگذار بايد عنوان
  شخصي مرتكب  سياسي به لحاظ نفع  دانيم، مجرم مي  بيني نمايد. ب. استثنائات جرم سياسي همان طور كه

و   قانون جرم  از لحاظ  شود كه مي  جرم نشده، به نظر خود، بر اساس نفع و مصلحت عمومي، عملي را مرتكب
هدف و   هايي هستند كه با اين و ويژگي  ها تداراي خصوصي  است. با اين بيان، بعضي از جرايم  قابل مجازات

باشد و   سياسي  كه با انگيزه  را ولو اين  از جرايم  بعضي از كشورها تعدادي  انگيزه همسويي ندارند، لذا قوانين
كه در اثر   مصالحي  اند. براي اين كه استثنا كرده  سياسي  جرايم  شامل آن بشود، از عداد  تعريف جرم سياسي

  كه در جرم  اهدافي است  تري از آن بيش  گيرد، داراي اهميت قرار مي  و مورد تعدي  تهديد  جرايم  وعاين ن
خطر   كه  و امثال اين موارد  و غارت زدن، نهب   شود، مثل قتل، ضرب و جرح شديد، آتش دنبال مي  سياسي
  سياسي در ايران  جرايم  ربوط به مقرراتم  هاي پيشنهادي اليحه  بشري دارد.   ها و جوامع براي انسان  زيادي

دادگستري   وزارت  پارلماني  پيش نويس تهيه شده در معاونت 3اند. ماده  از جرايم را استثنا نموده  تعدادي
كشور،  داخلي و خارجي  امنيت  ضد  ساير جرايم  مشروحه ذيل همچنين  دارد: هيچ يك از جرايم مقرر مي

جرم   تدارك  سياسي و به قصد  گردد هر چند با انگيزه محسوب نمي  م سياسيمذكور در قوانين جزايي جر
  تحقق يافته باشد: الف. آدم ربايي، گروگانگيري و بازداشت  آن  آن و يا تسهيل وقوع  منافع  سياسي يا تضمين

ي  ف عمدهبه آن ج. سرقت، آتش زدن، تخريب، خرابكاري و اتال  گذاري و تهديد  اشخاص ب. بمب غير قانوني
با يكديگر ز. قاچاق،   به درگيري و جنگ  مردم  و تجاوز و تعدي به اموال عمومي و . تحريك  اموال هـ . غارت

و مهمات ح. جاسوسي و افشاي اسرار سياسي و نظامي كشور به   و فروش، نگهداري و حمل سالح  تهيه، خريد
ماده   سياسي نيز شبيه  شر اسالمي در مورد جرمحقوق ب  كميسيون  اليحه پيشنهادي  بيگانه همچنين  نفع

سياسي جرايم   ارفاقي در جرايم  اند. مباني اعمال رژيم سياسي استثنا كرده  فوق مواردي را از عداد جرم
از نظر   عادي دارند. در اين بخش  آثار، شيوه دادرسي و مجازات، با جرايم  هايي از قبيل ماهيت، تفاوت  سياسي

قبل از محاكمه، حين محاكمه، بعد از   در مراحل سه گانه  جرم سياسي  از قبيل امتيازات  سيآثار جرم سيا
كننده،   رسيدگي  سياسي و محاكم  استرداد مجرمين  اصل عدم  مجازات و همچنين  و زمان تحمل  محاكمه

و كوشش براي گيرد. همه سعي  و مجازات مجرمين سياسي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي  هيات منصفه
مورد بررسي قرار   است كه در اين بخش  مواردي  همين  براي  عادي  از جرايم  تشخيص و تمييز جرايم سياسي

دادرسي و تحمل مجازات، از   در شيوه  سياسي  مجرمين  هاي باستان تا اوايل قرن نوزدهم دهيم. در دوران مي
  از مجرمين  اين دسته  درباره  هاي رسيدگي شيوه  و بدترين  اه مجازت  و شديدترين  برخوردار نبودند  امتيازاتي

  جرايم  شد، براي اثبات نمي  ديگر پذيرفته  كه در جرايم  كساني  شد، مثالً در اين دوران شهادت مي  اعمال
اعدام،   مجازات  رفتارهاي ارفاق آميزي از قبيل حذف  به بعد  نوزدهم  از اوايل قرن  بود، اما  مسموع  سياسي

  هاي بين از جنگ  ها نيز بعد شد، اما اين  پيش بيني  سياسي  در دادرسي و .. در جرايم  منصفه  حضور هيات
هاي حقوقي تاكيد  در نوشته  قبلي جاي آن را گرفت، ولي همواره  از بين رفت و خشونت  المللي اول و دوم
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برخورد   در مورد ضرورت  و داليلي كه  شود. مبانيگرديد، بر اين كه نسبت به جرايم سياسي با ارفاق برخورد 
براي   سياسي  جرايم  . ارتكاب1ارائه شده به طور خالصه به شرح زير است:   سياسي  ارفاق آميز با مجرمان

مدنظر است،   سياسي  كه در جرايم  باشد، بلكه آنچه مادي نمي  و جلب منافع  شخصي و آرزوهاي پست  هدف
  ممكن است، نجات  مرتكب  و اهداف بزرگ به گمان  باشد. اين آرمان مي  اجتماعي  اف و منافعآرمان برتر و اهد

  و اهداف به زعم  انگيزه  ديگر گاهي آن چنان  ها باشد. به عبارت و امثال اين  يا استقرار عدالت  يا وطن  عقيده
شود، جان خود را  كه حاضر مي است  شخصي و پست و مقام  منافع و مطامع  بدون در نظر گرفتن  مرتكب
  برخورد ارفاق آميز، همين مساله  از داليل اساسي و مهم نحوه  هدف و مطلوب خويش سازد. شايد يكي  فداي

شد، حضرت علي (ع) به ايشان  مي  تبعيد  در زماني كه ابوذر غفاري به ربذه باشد.  جرم سياسي  از خصوصيات
شدي، پس به همان   فارج من غضبت له ... تو به خاطر خداوند غضبناك يا اباذر انك غضبت اهللا،«فرمودند: 
  داراي انگيزه  ، كه سياسي  . افكار عمومي با مجرمين2» .اميدوار باش  شدي  برايش خشمگين  كسي كه

 نيستند، با  گروهي  و مزاياي  شخصي و مصالح  دارند و پايبند به منافع  اي هستند و قصد اصالح شرافتمندانه
  شخصي و پست  كه براي تحصيل منافع  نگرند، ولي كساني تشويق مي  با ديده  اغماض و حتي گاهي  چشم

حقوقدانان معتقدند اين رفتار ارفاق   . بعضي از3كنند.  تنفر و انزجار نظر مي  با ديده  شوند مي  جرمي  مرتكب
در مسائل   كه افكار وي در كتاب مجازات اعدام مانند گيزو است  دانشمنداني  عقايد آزادي خواهانه  آميز نتيجه

حمايت   و نظريه به شدت  از اين عقيده  ميالدي 1848بود و المارتين در سال   م) آمده 1822سياسي (سال 
 1848سال   اساسي  اثر آن، در قانون  اعدام در مسائل سياسي لغو شود و اولين  كرد و اين امر باعث شد كه

  تفكيك  اي ديگر علت . عده4كردند.   سياسي حذف  مجرمين  مجازات  را از زمره  كه اعدام  است  ميالدي فرانسه
هاي پي  و انقالب  ها را در تحوالت نسبت به آن  و نرمش  ماليمت  عمومي و همچنين  از جرايم  سياسي  جرايم

هاي سياسي  نظام  ب فرانسهدانند. در آن زمان پس از انقال آن مي  ميالدي و بعد از 1830هاي  در پي سال
تلقي   سياسي  به مجرمين  نسبت  و احوال قانونگذاران  كردند و در همين اوضاع مي  به مرور تغيير پيدا  جهان

گر يا صرفاً نامي از  هاي سلطه دولت  و به وجود آمدن  هاي جهاني ديگري داشتند، اين موضوع بعد از جنگ
قريب به اتفاق   شوروي سابق و اكثريت  ند يا در كشورهايي ماننددر تاريخ حقوق باقي ما  سياسي  جرم

و   آمد  به حساب  جرايم  ترين داخلي از خطرناك  مربوط به امنيت  و جرايم  سياسي  جرم  كمونيستي  كشورهاي
ن خصوصاً دي  بزرگان  توان رفتارهاي به اجرا در آمد.در حقوق اسالم نيز مي  به آن  ها نسبت  مجازات  شديدترين

سياسي دليلي بر رفتار ارفاق آميز دانست. سيره عملي حضرت علي   با مجرمين  امام علي (ع) را در برخورد
كرد و از  جويانه را طي مي  آميز و صلح  هاي مسالمت تمام راه  اين بود كه ابتدا  (ع) در جريان برخورد با بغات

  و درگيري زماني كه  كردند، حتي در حال جنگ مي  دهاستفا  حربه  به عنوان آخرين  قتل و جنگ  مجازات
  آثار جرم سياسي امتيازات كند. مي  ها را نيز آزاد ن آنكند و اسيرا كنند، آنان را تعقيب نمي اي فرار مي عده

  تفكيك  عمومي  سياسي از جرايم  كه جرايم  حقوق داخلي بعد از آن  سياسي از ديدگاه  و مجرمين  متهمين
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بدان اشاره   بعضي از كشورها  كه در قوانين  خواهند بود  خاص داراي امتيازاتي  از نوع جرايم  مجرمين گرديد،
و بررسي قرار داد: گفتار اول،   مورد بحث  در سه مرحله  توان سياسي را مي  مجرمين  امتيازات  گرديده است

سياسي در مرحله دادرسي گفتار   متهمين سياسي در مرحله تحقيقات گفتار دوم: امتيازات  امتيازات متهمين
  دوران محكوميت گفتار اول: امتيازات متهمين  سياسي بعد از دادرسي و تحمل  مجرمين  سوم: امتيازات

مبني بر اين كه داليل متعددي   اشاره شد  بدان  تحقيقات با توجه به مباحثي كه در مقدمه سياسي در مرحله 
آميز و   ارفاق  شناسي و كيفر شناسي ارائه گرديده است تا رويه  يل جامعهاز لحاظ سياسي و اجتماعي، دال

و   با متهمين  سياسي انجام گيرد. البته اين برخورد از نظر مقايسه  برخورد مناسب با متهمان و محكومان
توان  مي  محكومان جرايم عادي ارفاق آميز خواهد بود. امتيازات مربوط به مرحله قبل از دادرسي و محاكمه

و مسائلي از اين قبيل   موقت وي، حضور در بازداشتگاه  متهم، بازداشت  از قبيل دستگير كردن  به موضوعاتي
سياسي در اين مرحله در نظر گرفتن   براي مجرم  حقوقدانان  و همچنين  اشاره نمود. بعضي از قوانين

موقت (حبس احتياطي) نوعي از اجزاي تحقق  متهمين سياسي بازداشت  دانند. بازداشت امتيازاتي را الزم مي
داليل   را دستگير و با ارائه  به جرم  است تا متهمين  كه قانونگذار تحت شرايطي تجويز كرده  جنايي است

به خاطر جلوگيري از فرار   متهمين  ] بازداشت29تحويل دهند.[  صالح براي رسيدگي  كافي به محكمه
گيرد. با توجه  مي  انجام  جامعه و افكار عمومي  مدارك جرم، حفظ نظم و آرامشو   احتمالي، از بين بردن ادله

  آن از محل  مكان و محل  است  است، الزم  نشده  شخص مشخص  در اين مرحله هنوز مجرم بودن  اين كه  به
به   متهمين احتياطي  گويند، بازداشت و حبس مي  جدا باشد. بعضي از حقوقدانان  و مجرمين  محكومين  اسكان
به ميان   از امتيازات  نيستند، ولي سخني  عادي از آن برخورد  كه مجرمين  است  امتيازاتي  داراي  سياسي  جرم

  سياسي  متهم  موقت  تحقيق بازداشت  اند كه در مرحله كرده  تصريح  نويسندگان  نياورده است، اما بعضي از
سياسي   دستگيري متهمين  داند. ب: نحوه سياسي مي  مجرمين  ازاتامتي  را يكي از  و اين مساله  است  ممنوع

پيش نويس اليحه  28سياسي را ندارند. ماده   زدن به متهم  دادگستري حق دستبند  در اين مرحله ضابطين
حقوق بشر   ها در محاكم دادگستري كه در كميسيون و نحوه رسيدگي به آن  سياسي  تعريف جرم  پيشنهادي
سياسي ممنوع است. ج:   و محكومان  دارد، دستبند زدن به متهمان يه گرديده است مقرر مياسالمي ته
و   در مسائل مربوط به زندانيان طبق تصريح بعضي از حقوقدانان  متهمين سياسي همان طور كه  بازداشتگاه
  محكومين  بازداشتمحلي جدا از محل   بايد  متهمين  و محل اسكان  بعضي از قوانين، بازداشتگاه  همچنين

حاكم است،   مجرمين سياسي  كه در بازداشتگاه  كند كه مقرراتي تصريح مي  عادي باشد. يكي از حقوقدانان
و   از زندان مقيد  سياسي با افراد بيرون  زندانيان  هاي مالقات  عادي است، مثل اين كه  ارفاق آميزتر از مجرمين

  استفاده كنند، همچنين  بيرون از هر نوع غذا، كتب و مجالت  ند ازتوان مي  مشروط به شرطي نيست. همچنين
  متهمين  همان مسائلي كه در مورد بازداشت  منتشر كنند. در واقع  بنويسند و در نشريات  توانند مقاالتي مي

 25ماده   شود. همچنين تري اعمال مي و ارفاق بيش  سياسي با تاكيد  مورد التفات است، درباره متهمين  عادي
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دادگستري كه در   به آن در محاكم  تعريف مجرم سياسي و نحوه رسيدگي  اليحه  پيش نويس پيشنهادي
  سياسي از مجرمان  محل نگهداري متهمان و محكومان«دارد:  مقرر مي  كميسيون حقوق بشر تدوين شده

دادرسي   آيين  عدم اجراي» ع است.انفرادي مطلقاً ممنو  هاي ها در زندان عادي مجزا خواهد بود و نگهداري آن
سياسي،   در خصوص مجرمين  تعقيب و بازپرسي متهمين سياسي در بعضي از كشورها  در مرحله  مشهود  جرم
نيز مانند بسياري از   قانون آيين دادرسي كيفري ايران 23شود. ماده  دادرسي جرم مشهود پياده نمي  آيين

ق. آ. د. ك. وظايف  23است. طبق ماده   كرده  بيني  مشهود پيشجرايم   خاصي را براي  كشورها قواعد
مشهود عبارتند از: الف. هر اقدامي كه براي حفظ آالت و ادوات جرم و آثار و   دادگستري در جرايم  ضابطين

  هك  و اختفاي متهم الزم باشد ج. هر اقدامي  براي جلوگيري از فرار  كه  آن الزم باشد. ب. هر اقدامي  عالئم
  شهود گردد د. انجام هر تحقيقي كه براي كشف جرم الزم باشد. گفتار دوم: امتيازات متهمين  از تباني  مانع

شود: الف.  دادرسي در دو امر مهم خالصه مي  سياسي در مرحله  متهمين  سياسي در مرحله دادرسي امتيازات
و   متمم قانون اساسي مشروطيت  و نهمتصريح اصل هفتاد   منصفه در جلسه دادرسي بر اساس  حضور هيات
  سياسي با حضور هيات  مجرمين  ايران محاكمه  قانون اساسي جمهوري اسالمي  و شصت و هشتم  اصل يكصد

  عمومي  منصفه خواهد بود. حضور هيأت منصفه در جلسه محاكمه دادرسي در واقع وجود نماينده افكار
ضمانت اجرايي   سياسي  مجرمين  تاسيس حقوقي در محاكماتاست. وجود اين   دادگاه  در جلسه  جامعه

هاي  و قضاوت دادگستري زمينه  با تاثير گذاري در محاكمه  كه نتوانند  جامعه  خواهد بود، در برابر حاكمان
حضور  ند. به نظر يكي از حقوقداناننماي  را فراهم  سياسي  به مجرمين  نسبت  گيري و برخورد شديد سخت
هاي حقوقي كامن ال  براي جلوگيري از تعرض به حقوق متهمان است، در نظام  اطميناني  دريچه  فهمنص  هيات

  منصفه  سياسي فلسفه حضور هيات  در خصوص مجرمين  حضور دارد، ولي  هيات منصفه  محاكمات  در تمام
جرمين سياسي، هاي م دادرسي  سياسي يكي از امتيازات  محاكمات  علني  شود. ب: رسيدگي مي  تشديد

 1358قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال   ها به صورت علني است. يكي از ابداعات آن  محاكمه
  به چشم  قانون اساسي مشروطيت  است كه در متمم  سياسي  دادرسي مجرمين  علني بودن  همين مساله

سياسي به طور آشكار در انظار   مينمجر  كه محاكمه  است  به خاطر آن  رسيدگي  بودن  خورد. علني نمي
  مردم  كه از ديد  پنهاني  هاي گيري تا اين كه از تصميم  كاري برگزار گردد و به دور از سانسور و مخفي  عمومي

جرم سياسي ذيالً به فوايد دادرسي   شود. حال با توجه به موضوع  ها به دور است، اجتناب و رسانه  و مطبوعات
  . علني1- 1دادرسي علني   .فوايد1شود.  دادرسي در حقوق اسالم اشاره مي  صل علني بودنا  و همچنين  علني

حضور   دارند، در دادگاه  توجهي  محاكمه  شود، همه كساني كه نسبت به موضوع بودن دادرسي موجب مي
  جنبه  كه داراي يابند و در محاكماتي  آگاهي  طرفي قضات آن و بي  جريان  يافته، از نحوه دادرسي و از حسن

كه   .در صورتي1-2 قرار دهند.دادرسي   را در جريان  ها و مطبوعات، مردم و افكار عمومي است، رسانه عمومي
يا   مقرر براي متهمان  قانوني و طبيعي  برگزار گردد. رعايت حقوق و آزادي  به صورت علني  محاكمات
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نحو اكمل تضمين و تأمين خواهد شد، چرا كه قاضي  قرار دارند، به  هاي سياسي اشخاصي كه مورد دادرسي
نمايد   كند، اصول و مقررات را به طور كامل رعايت بيند و سعي مي ديگران مي  همواره خود را در معرض ديد

تامين حقوق متهم   عدالت كيفري براي  تواند به صورت آشكار حقوق متهم را زير پا بگذارد در نتيجه و نمي
  و وكالي  است كه حقوقدانان، قضات  دادرسي آن  بودن  ديگر علني  و اثر مثبت  .فايده1- 3. تحقق خواهد يافت

  دهند، لذا قاضي رسيدگي و تحليل قرار مي  را مورد تجزيه  هستند و آن  و ناظر دادرسي دادگاه  ، شاهد ديگر
در   ديگر يكي از عوامل  عبارت  نمايد. به  گيري و تشخيص اجتناب در تصميم  سعي دارد، از اشتباه  كننده
علني است. با توجه به فوايد ذكر شده اصل   به صورت  ها، محاكمه از دادگاه  صادره  احكام  و استحكام  تقويت
اساسي و هم در قوانين   در قانون  هاي كيفري هم مثل ساير اصول مهم ديگر دادرسي  بودن محاكمات  علني
اساسي و مواد   قانون  و پنجم  بودن دادرسي را اصل يكصد و شصت  نيپيش بيني شده است. اصل عل  عادي
قانون اساسي مشروطيت به طور كلي اصل علني   متمم 76اند. اصل  كرده  ق. آ. د. ك. پيش بيني 327و  241
اعضاي محاكمه   كه  داشت در صورتي قانون مزبور مقررات مي 77بود و اصل   دادرسي را مطرح كرده  بودن
  نيز به موجب  خواهد بود. بعد از پيروزي انقالب اسالمي  تقصيرات سياسي، غير علني  ت كنند، محاكماتتصوي

  آيد كه به ذهن مي  علني باشد. سوال مهمي  به جرايم سياسي  و هشتم، بايد رسيدگي  و شصت  اصل يكصد
  و شصت  اين موضوع در اصل يكصد و به  است  علني بودن  به اين كه اصل در محاكمات  كه با توجه  اين است
مجدداً علني بودن را تكرار   سياسي  تصريح شده است، چه نيازي بود كه در اصل مربوط به جرايم  و پنجم

  تصريح به علني 1385كه يكي از نوآوري قانون اساسي سال  تذكر اين نكته الزم است  كند؟ قبل از پاسخ
  سوال آن است  پاسخ  نيامده بود. اما  اين موضوع  مشروطه  اساسي  كه در قانون  سياسي است  بودن محاكمات

سياسي وجود ندارد.   محاكمات  غير علني  برگزاري  شرايطي امكان  آمره بوده و هيچ 168اصل   كه موضوع
ن تصويب نهايي قانو  خبرگان  بودن باشند. يكي از اعضاي  غير علني موافق با  اعضاي محكمه  اگر جميع  حتي

آمده، در اين جا   بودن  علني 165به اين كه در اصل   در مورد اين اشكال كه با توجه 1385اساسي در سال 
) 167را (اصل   ي اينمخفي اعالم كرد، ول  شود ) مي165آن را (اصل « گويد:  نيازي به قيد مجدد ندارد، مي

صورت علني، موجب اختالل در نظم  سياسي به  هاي مجرمين برخي از دادرسي  حال ممكن است» شود. نمي
يك   به عنوان  سياسي دولت  دار نمايد، ولي از آنجا كه در جرايم را جريحه  عمومي  عمومي گردد، يا عفت

خواهد   دفع آثار و تبعات سوء اين مساله  باعث  اين نوع محاكمات  الزامي  طرف، ذي نفع است، علني بودن
وجود   احتمالي است، ولي احتمال  عمومي  عفت  دار شدن و جريحه  بود، چرا كه اختالل در نظم عمومي

را   هيچ راهي  تر است. لذا قانون اساسي سياسي باشد، قوي  در محاكمات  تر كه دخالت دولت بزرگ  مفسده
مجلس   اعضاي  در ذهن  نكرده است. البته اين موضوع  پيش بيني  براي برگزاري غير علني محاكمات سياسي

سياسي   محاكمات  علني بودن«گويد:  مجلس مذكور مي  از اعضاي  اساسي بوده است، لذا يكي  قانون  انخبرگ
را براي يك كشور   شخصي يكي از اسرار مملكت  است خداي ناكرده  است، مثالً ممكن  به ضرر مملكت  گاهي
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شود  تمام مي  تر به ضرر مملكت او علني باشد، بيش  اگر محاكمه  كه در اين صورت  خارجي آشكار كرده باشد
البته در اكثر » است. نيست، جنايي  سياسي  اين جرم«گويد:  مي  مزبور در جواب ايشان  نايب رئيس جلسه...» 

ارفاقي برخوردار نيست.   استثنا شده و از رژيم  سياسي  جرايم  خارجي، از زمره  عليه امنيت  نيز جرايم  كشورها
به صورت علني انجام شود.   ق اسالم از نظر حقوق اسالم نيز بهتر است محاكماتدر حقو  علني  محاكمات

و ما آداب المكروهه فهي أن « فرمايد: مي  اند، صاحب جواهر الكالم بعضي از فقها به اين مطلب اشاره كرده
] 34دارند.[  اشاراتي  بودن محاكمات  علني  فقهاي ديگر نيز در خصوص ...»اجباً وقت القضاء و نحوه يتخذ ح

تا   قرار گيرد  تحت كنترل افراد اهل فن و افكار عمومي  ها دارد كه قضاوت  در اين موارد تاكيد  حقوق اسالم
و عادل باشد، باز هم   نمايند و قاضي نيز گرچه مجتهد  خطايي از قاضي سر زد، به وي گوشزد  هر جا  اين كه

از   براي دفع تهمت  ين راه كه بهتر  باشد، عالوه بر اين  داشتهاز وي وجود   ممكن است، احتمال خطا و اشتباه
ديگران است.   و مشاهده  در معرض ديد  قضاوت  قرار دادن  از اشتباه  قضات  ماندن  دستگاه قضايي و مصمون

دستور   اين كه  كند. نتيجه نظارتي مردم استفاده مي  از حقوق خود از پشتوانه  نيز براي دفاع  متهم  همچنين
شرايطي قابل   است كه در هيچ  آمره  و هشتم، از قواعد  و شصت  سياسي در اصل يكصد  محاكمات  بودن  علني

كه   به خاطر آن است  آمره  ديگر اين كه اين قاعده  عمل كردن، نيست. نتيجه  آن  و برخالف  تعطيل شدن
و   نسبت به قضات  با اعمال نفوذ  د، نتواندشو مطرح مي  طرف مجرم  سياسي به عنوان  در جرايم  چون دولت

سياسي را پايمال سازد. گفتار سوم:   هستند، حقي از مجرمين  هايي كه به نحوي وابسته به دولت گاه داد
سياسي در زمان تحمل   از دادرسي و تحمل دوران محكوميت مجرمين  بعد  سياسي  مجرمين  امتيازات
خواهيم كرد: الف:   ها اشاره به آن  از بحث  قسمت  كه در اين  تي برخوردارندو بعد از آن، از امتيازا  مجازات
تمام   است كه در قوانين  هايي و حبس يكي از مجازات  زندان  در زندان به طور كلي  دوران محكوميت  گذراندن
همان   ا بر اساسوجود دارد، لذ  به آن  كيفرشناسي عقايد متفاوتي نسبت  شده، از لحاظ  پيش بيني  كشورها

به   محكوميت  براي گذراندن دوران  سياسي  سياسي، مجرمين  ارفاق نسبت به مرتكبين جرايم  داليل لزوم
  بدون قيد  مالقات  ار نيستند مانند عادي از آن، برخورد  مجرمين  امتيازاتي هستند كه  در زندان، داراي  حبس
مقاالت   و مجالت، نوشتن  از كتب  كردن  و استفاده  زندان  خارج  ذاياز غ  با افراد بيرون، استفاده كردن  و شرط

ها و غيره. يكي از حقوق دانان مزاياي زندانيان سياسي را به شرح ذيل برشمرده  ها در روزنامه و انتشار آن
است: أ: محكومين به جرايم سياسي از پوشيدن لباس زندان معاف هستند. ب: از رژيم غذايي مخصوص 

اده مي كنند. ج: در محوطه زندان مي توانند طبق برنامه گردش و هواخوري كنند. د: محكومين سياسي استف
ملزم به كار كردن نمي باشند. هـ : مكاتبه و مالقات زندانيان سياسي بيش از ساير محكومين است. و: 

براي  تابخانه زندانمحكومين سياسي كه در مورد آنها روش مخصوص اجرا مي شود مي توانند از كتابهاي ك
همچنين ماده يك قانون راجع به وادار نمودن محبوسين غير سياسي به كار مصوب  مطالعه استفاده نمايند.

اشخاصي كه در نتيجه ارتكاب جرايم عادي(غيرسياسي) محكوم به حبس شده اند «مقرر مي داشت:  1314
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فالحتي يا صنعتي وادار به كار و تحت يا بشوند و ... ممكن است نسبت به بقيه مدت حبس در مؤسسات 
اشاره اي به  1361اما در قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب » حفاظت قرار داده شوند، به شرايط ذيل...

ترتيب «قانون مزبور مقرر مي داشت:  37ماده  3اشتغال به كار محكومين سياسي شده است. تبصره 
نسبت به محكومين جرايم عادي و همچنين چگونگي اشتغال رسيدگي و نحوه احراز شرايط مذكور در فوق 

به كار محكومين دادگاه هاي نظامي و محكومين جرايم سياسي و نيز كيفيت پرداخت اجرت و طريقه ي 
محافظت و مراقبت از مجرمين مشغول به كار مطابق آيين نامه اي خواهد بودكه به پيشنهاد شوراي عالي 

همچنين جداسازي » ، كشور و دادگستري جمهوري اسالمي خواهد رسيد.قضايي به تصويب وزيران دفاع
زندانيان سياسي از زندانيان عادي در اكثر كشورهاي دنيا پيش بيني شده است البته شايد برداشت از اين 
موضوع مي تواند اين باشد كه حاكمان كشورها براي مصالح و منافع خودشان اين جداسازي را ضروري مي 

عبارت ديگر به خاطر جلوگيري از نفوذ روحيات و افكار زندانيان سياسي به ديگر زندانيان كه باعث  دانند و به
بدبين شدن آنها نسبت به حكومت مي شود، زندانيان سياسي را جدا حبس مي كنند. لذا كشورهايي كه 

ين مسأله را پذيرفته رژيم ارفاقي را قبول نداشته و نسبت به مجرمين سياسي به شدت برخورد مي كنند نيز ا
جدا كردن زندانيان سياسي را از زندانيان عادي ضروري مي دانند. در حقوق ايران در حال حاضر قانوني در 
اين خصوص وجود ندارد، ولي پيش نويس پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسالمي در مورد جرايم سياسي 

در زندان اختصاص داده است. موارد مورد مواردي را در مورد گذراندن دوران محكوميت مجرمين سياسي 
محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از مجرمان عادي مجزا خواهد بود و : « 25نظر عبارتند از: ماده 

زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه : « 26ماده » نگهداري آنها در زندانهاي انفرادي مطلقاً ممنوع است
زندانيان :« 27ماده » كردن وادار و يا به پوشيدن لباس زندان موظف نمود. در طول مدت محكوميت به كار

سياسي مي توانند در چند نوبت در هفته خويشان و بستگان و آشنايان خود را بدون حضور نگهبان مالقات و 
براي  سابق، قانونگذار عمومي  مجازات  و تكميلي در قانون  هاي تبعي ب.مجازات» يا با آنها مكاتبه كنند.

  آن، شامل 1و تبصره  19و  15كرده بود. ماده   هاي تبعي و تكميلي پيش بيني سياسي مجازات  مجرمين
  به موجب  عمدي  جرم  ارتكاب  هر كسي به علت«داشت:  مقرر مي 19شد. ماده  نيز مي  سياسي  محكومين

عفو به حبس جنايي تبديل گردد،  او در نتيجه  اعدام  شود با مجازات  جنايي محكوم  به حبس  قطعي  حكم
پيشنهادي   نويس اليحه  پيش 22در ماده   همچنين.» خواهد شد...   حقوق اجتماعي محروم  تبعاً از كلبه

هاي  به مجازات  محكوميت  سياسي صدور حكم  در جرايم«دارد:  سياسي مقرر مي  حقوق بشر در مورد جرايم
جرم   بعضي از كشورها كه مجازات  دني (ترهيبي) در قوانينهاي ب ج ـ مجازات» تتميمي.. جايز نيست.

است. البته در   به ميان نيامده  هاي بدني از مجازات  اند، هيچ نامي مطرح كرده  را به طور جداگانه  سياسي
 اصول حقوق بشر  آن را خالف  اند و  كرده  حذف  جرايم  را در مورد كليه  بدني  اساساً مجازات  بعضي كشورها

سياسي (اعم از جنحه و   جرايم  هاي نيز وقتي مجازات  و سوريه  كشورهايي مانند لبنان  دانند. قوانين مي
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  پيشنهادي  اند. پيش نويس اليحه هاي بدني به ميان نياورده از مجازات  شمارند، سخني جنايت) را مي
به   محكوميت  كه  دارد  صريحمطلب ت  نيز به اين  حقوق بشر اسالمي در مورد جرايم سياسي  كميسيون
  در جرايم«دارد:  مذكور مقرر مي  اليحه 22  است. ماده  سياسي ممنوع  جرايم  در مورد  هاي بدني مجازات
يكي از   د. تكرار جرم تكرار جرم» جايز نيست  هاي .. و بدني به مجازات  محكوميت  صدور حكم  سياسي

را   خواهد شد، ولي در اكثر كشورهايي كه جرم سياسي  ومينمحك  مجازات  عواملي است كه باعث تشديد
شايد   دانند و اين مساله شدن كيفر نمي  سياسي را باعث مشدد  دانند، تكرار جرم مشمول رژيم ارفاقي مي

  باعث  خويش ندارد تا اعمال مجازات  بودن عمل  مجرمانه  سياسي اعتقادي به  باشد كه مجرم  بدان علت
  به مجرمانه  اعتقاد  است با اين كه  متفاوت  عادي  و اين با مجرمان  باشد  آينده  در  جرم  از ارتكابجلوگيري وي 

  سياسي مستحق تشديد مجازات  شوند. در نتيجه مجرمين مي  خود دارند، مجدداً آن را مرتكب  بودن عمل
  احكام«داشت:  مقرر مي 26ده بود، ماده ش  پيش بيني  مساله  سابق نيز اين عمومي  مجازات  نيستند. در قانون

ولي اين » اند، جاري نخواهد شد. محكوم شده  سياسي  جرم  ارتكاب  به علت  درباره اشخاصي كه  تكرار جرم
  باشد كه بر اساس  علت  گرديده است، شايد بدان  بعد از انقالب حذف  اسالمي  مجازات  كه در قانون  موضوع
گردد،   سياسي وضع  جرم  اسالمي در مورد  موازين  بر اساس  مقررات جديدي  ايدقانون اساسي ب 168اصل 

  پيشنهادي  اليحه  از نظر افرادي كه در كميسيون حقوق بشر اسالمي پيش نويس  اين موضوع  چنان كه
  تكرار  حكاما«مزبور آمده است:   اليحه 33اند، مخفي نمانده و در ماده  كرده  سياسي را تهيه  مربوط به جرايم

  حيثيت اعاده  ش: اعاده» بود.  اند، جاري نخواهد شده  سياسي محكوم  جرايم  درباره اشخاصي كه به اتهام  جرم
بعضي   از سجل جزايي او به منظور رفع  عليه  جزايي محكوم  محكوميت  حذف«حيثيت عبارت است از: 

با تحمل مجازات،   مجرم  وقتي كه» حكوم شده است.م  ها بدان  تبعي  مجازات  ها كه وي به عنوان محروميت
كه مورد تبعيض و   آن  مكافات عمل خود را پس مي دهد، بايد بتواند دوباره مانند افراد ديگر جامعه بدون

به نام   نهادي  در حقوق كشورها  دهد، به خاطر همين موضوع  خود، ادامه  قرار گيرد، به زندگي  توجهي بي
  شرايطي معتبر است كه ازجمله  حيثيت  محكوم به اعاده  است. براي رسيدن  شده  يش بيني(اعاده حيثيت) پ

تحمل   از پايان  معيني  مدت  اين شرط كه بايد  است، در خصوص  مجازات  از اتمام  مدت معيني  آن، گذشتن
  نيز محكوميت باشد، بين جرايم سياسي و عمومي تمايزي وجود دارد، از اين نظر  سپري شده  مجازات

  مجرمين  حيثيت  براي اعاده  زمان الزم  باشد. مدت مي  عادي  به محكوميت  نسبت  مزيتي  سياسي داراي
در مورد  1352اصالحي   عمومي  است. به موجب قانون مجازات  مرتكبين جرايم عمومي  تر از كم  سياسي

  كه به مجازات  سال و كساني  شدند، ظرف يك اي محكوم مي جنحه  هاي جرايم سياسي، كساني كه به مجازات
شدند، مگر  نائل مي  حيثيت  مجازات حبس به اعاده  از تاريخ اتمام  سال  شدند، ظرف پنج مي  جنايي محكوم

است. در   شده  حذف  اسالمي  مجازات  در قانون  بود. اين مزيت  مقرر شده  به ترتيب ديگري  در قانون  اين كه
است. ح: عفو محكومين عفو   نگرديده  پيش بيني  ي در اين خصوص فعلي مورد  ر قوانينحال حاضر از نظ
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  و رأفت  و ابراز محبت  گذشت  اعالم  اي است، براي است، عفو وسيله  يكي از موارد سقوط مجازات  محكومين
االجرا   الزم  حكمبه مقصري كه به   كيفري نسبت  قانونگذار يا رئيس حكومت، به منظور تعديل احكام شديد

  شده  را متحمل  بخشي از مجازات  است، مرتكب  ممكن  برد. البته مي  را از بين  محكوم شده است و مجازات
و خصوصي   عمومي  بعد از صدور حكم قطعي مورد عفو قرار گيرد. عفو به دو صورت  باالفاصله  يا اين كه  باشد

عفو   با پيشنهاد  خصوصي در حقوق ايران  كند، ولي عفو بيني ميپيش   متصور است، عفو عمومي را قوه مقننه
از طرف   نيت  حسن  اظهار  در واقع  سياسي  مجرم  شود. عفو به مقام رهبري انجام مي  قضاييه  توسط رييس قوه

بعضي از   عناد شخصي با او ندارد، لذا در قوانين  شود كه حكومت  سياسي گفته  است تا به مجرم  حكومت
  سياسي  گيرند. در خصوص عفو خصوصي محكومين قرار مي  تر مشمول عفو بيش  سياسي  مجرمين  كشورها
داشت:  قانون مزبور مقرر مي 56بود ماده   كرده  مواردي را پيش بيني 1352مجازات عمومي، اصالحي   قانون

به   به حكم قطعي  محكومين  اتمجاز  و در ساير جرايم  از مجازات  سياسي تمام يا قسمتي  در مورد جرايم«
ممكن است،   عفو ملوكانه  قرار گيرد... تبصره: در جرايم سياسي  زير ممكن است، مورد عفو ملوكانه  ترتيب

بعد » گيرد. اصلي مورد عفو قرار مي  و تكميلي هم باشد ولي در ساير جرايم فقط مجازات  تبعي  شامل مجازات
مربوط به   هاي سياسي كه آثار محكوميت  قانوني رفع  نيز اليحه 1357ل در سا  از پيروزي انقالب اسالمي

  كليه  كه به موجب آن، محكوميت  به تصويب رسيد 8/1/1358شد، در تاريخ  مي  قبل از انقالب  محكومان
يخ سياسي ديگر تا تار  و اتهامات  به مقام سلطنت  كشور و اهانت  امنيت  اقدام عليه  كه به اتهام  كساني

با   سياسي تفاوتي  محكومان  بودند، مورد عفو قرار گرفتند. اما در حال حاضر عفو  شده  محكوم 16/11/57
گردد به اين  بر مي  محكومان عادي ندارد و مقررات خاصي در اين رابطه نداريم. به عبارت ديگر اين موضوع

  اظهار نظر نماييم. امتياز مجرمين  در اين زمينهتا بتوانيم   نداريم  در خصوص جرم سياسي  مدوني  ما قانون  كه
  مجرمين  استرداد  استرداد مجرمين سياسي) موضوع  الملل (اصل عدم  بين  از ديدگاه حقوق جزاي  سياسي

و اجراي هر چه   با جرايم  ها براي همكاري و تعاون با يكديگر براي مبارزه از موضوعاتي است كه دولت  يكي
به دوران بسيار دور بر   حقوقي كه  در آغاز پيدايش اين نهاد  اند. البته كرده  فري پيش بينيتر عدالت كي بيش
به   اين نهاد  كشورها  حقوق جزا بين  تحقق اهداف  براي  شد، ولي امروزه دنبال نمي  اهداف  گردد، اين گونه مي

  مين، اصل عدم استرداد مجرمينمهم حقوق استراداد مجر  است. از طرفي نيز يكي از مباحث  وجود آمده
المللي در مورد   قراردادهاي بين  در اكثريت  باشد، امروزه مي  سياسي كه معروف به اصل پناه سياسي است

شده است. تعريف استرداد مجرمين   گنجانده  مجرمان سياسي  عدم استرداد  استرداد و به ويژه  مساله  مجرمين
آمده   و پس گرفتن  بازگردانيدن، باز پس خواستن داده، باز ستاندن  ستبه معناي درخوا  استرداد در لغت

و   لغوي  معناي  كه  شد است، ولي بايد متذكر  نيامده  علم حقوق، در قوانين  است. تعريف استرداد در اصطالح
آمده است:  معناست. در حقوق تعريف استرداد بدين شرح  نبوده، و تقريباً به يك  از هم بيگانه  اصطالحي آن

از دولتي كه   كننده  دولت تعقيب  كه از كشوري به كشور ديگر گريخته، به وسيله  مجرم  باز پس گرفتن«
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  همچنين حقوقدانان» عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.  به آنجا گريخته است. اين  مجرم
استرداد عبارت است از عملي كه به وسيله «نويسد:  مي  ديودوابرز در تعريف استرداد مجرمين  معروف، دون

  و يا در صورت محكوميت  شود  محاكمه  كند، براي اين كه يك دولت شخصي را به دولت ديگر تسليم مي  آن
مباني اصل عدم استرداد مجرمين سياسي: همانطور كه اشاره شد امروزه استثناي » اش اجرا شود. حكم درباره

اد مورد پذيرش اكثر كشورهاي جهان قرار گرفته است و از تسليم اين دسته مجرمين سياسي از قاعده استرد
از مجرمين به دولت متقاضي خودداري مي شود. انديشه مندان حقوقي براي توجيه غير قابل استرداد بودن 

جرايم سـياسي  - 1مجرمين سياسي داليل و مستنداتي را ذكر كرده اندكه به مهمترين آنها اشاره مي شود: 
لباً جنبه ملي دارنــد چرا كه اين نــوع جــرايم عليه تشكيالت سياسي دولت مشخصي صورت مي گيرد و غا

نظم عمومي بين المللي يا حيث عمومي بشر يا حقوق طبيعي و فطري انسانها را مخدوش و مختل نمي كند 
يت و انسانها ندارد و و نوعاً مجرم سياسي به جز محدوده كشور خود در هيچ نقطه ي ديگر خطري براي بشر

نظم مستقر در جوامع ديگر را مختل نمي سازد برخالف مجرمين عادي كه چون اعمال آنها از نظر ماهيت بر 
ضد منافع شخصي و خصوصي انسانها و يا حقوق اجتماعي آنها مي باشد و تشكيالت سياسي بخصوصي در 

اي هر كشوري خطرناك باشد و نظم عمومي را اين ميان تعيين كننده نيست عمل مجرمانه آنها مي تواند بر
مختل و به منافع شخصي و حقوق خصوصي افراد لطمه وارد كند. براي يك شخص كالهبردار مهم نيست كه 
در چه كشوري مرتكب كاله برداري مي شود بلكه آنچه كه بـراي او اهــميت دارد به دست آوردن اموال زياد 

عليه دولت و كشور خود مبارزه مي كند و لذا در كشورهاي ديگر تنها از ديگري است، اما يك مجرم سياسي 
دست به اقداماتي مي زند كه دولت كشور خودش متضرر شود نه شخص و دولت ديگر در نتيجه پنهان بردن 

دليل ديگر آن است كه  -2چنين شخصي به كشور ديگر باعث ضرر و صدمه زدن به آن كشور نخواهد شد. 
فظ و حراست از حاكميت خود بوده و بايد رأساً بايد از نظام و تشكيالت سياسي خود هر دولتي مسئول ح

دفاع كند بنابراين استرداد مجرمين سياسي اقدامي عليه حاكميت و تشكيالت سياسي يك دولت است و در 
بير واقع كمك به حفظ منافع آنهاست ولي دولتها حق ندارند در امور داخلي كشورها مداخله كنند. به تع

ل حاكميت و استقالل در هر صورت تسليم مجرم سياسي به دولت متقاضي مخالف با اص«يكي از نويسندگان 
اما به نظر مي رسد كه استثناء جرايم سياسي از قاعده استرداد بيش از آن كه مرهون عنايت  »دولتهاست

نه اي دارد كه باعث شد از دولتها به حق حاكميت خود و حفظ حدود آن باشد ريشه در افكار آزادي خواها
اوايل قرن نوزدهم به بعد با ديد ديگري به مجرمين سياسي نظر شود و در واقع در اثر همين تحول افكار 
عمومي بود كه موجب شد با مجرم سياسي به ديد اغماض و ارفاق نظر شود و دولتها نيز ناچار شدند از اين 

و نيت سوئي كه در جرايم عادي مربوط به حقوق عمومي در جرايم سياسي قصد  - 3افكار پيروي نمايند. 
وجود دارد ديده نمي شود بلكه مجرم سياسي داراي انگيزه اي شرافتمندانه بوده بدنبال اصالح جامعه به 

نوعـاً مجــرمان ســياسي انسانهاي خبيث و پست نيستند تا اينكه دولتهايي كه  -4سوي خوبي هاست. 
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هنده شده اند بخواهند آنها را از كشور خود بيرون كنند يا ترتيبي بدهند كه آنها را مجرمين مذكور به آنها پنا
به كشور خودشان برگردانند چرا كه اين دسته از مجرمين نوعاً داراي تفكر و عقيده اي هستند كه حاضر مي 

عقايد و انديشه  شوند براي تحقق آن دست به هر اقدامي بزنند و شايد وجود آنها باعث تعالي فكري و ترويج
هاي آزادي خواهانه در جامعه باشد در نتيجه دولتهايي كه به حقوق و آزاديهاي مردم اهميت مي دهند اين 

مجرمان سياسي -5پناهندگي را مي پذيرند و از حضور چنين افرادي در جامعه خود نگران نمي شوند. 
رتكب جرم سياسي مي شوند و گاهي هم در معموالً به خاطر نارضايتي و بي عدالتي ها و فشار حكومت ها م

اثر تبليغات، دسته يا جمعيتي آلت دست آنها مي شوند لذا در هر دو صورت استرداد اين دسته از مجرمين از 
نگاه عدالت و انصاف دشوار است. نتيجه اينكه بعضي از مباني و داليل ارائه شده تا حدودي قابل قبول است 

ارفاق نسبت به اين مجرمين حتي در زمينه استرداد اين مسأله باشد كه در  ولي به نظر مي رسد علت اصلي
جرايم سياسي رسيدن به آرمان برتر و اهداف و منافع اجتماعي منظور است اين آرمان برتر به گمان مرتكب 
ممكن است نجات عقيده يا وطن،استقرار عدالت و امثال اينها باشد گاهي به زعم مرتكب آنقدر هدف مورد 

سياسي در قوانين ايران از   هاي مجرمين نظر مهم است كه حاضر است جان خود را براي آن فدا كند. مجازات
در سال   مشروطيت  اساسي  قانون  حتي پس از تصويب متمم  سياسي  لحاظ قانوني، در كشور ايران جرايم

گرديد و   تفكيك  عمومي  ايمكه از جر 1358ايران در سال   جمهوري اسالمي  اساسي  شمسي و قانون 1286
  اند و در خصوص نكرده  سياسي را مشخص  جرايم  هاي مجازات  عادي  شد، هنوز قوانين  ارفاقي پذيرفته  رژيم

را   هاي جرم محارب هاي تعزيري و بعضاً مجازات خصيصة سياسي هستند مجازات  كه داراي  بعضي از جرايم
  مجرمين  دربارة مجازات  ارفاقي  رژيم  عملي  از لحاظ  اين مطلب كه اند. شايد دليل عمدة كرده  بيني  پيش

مصاديق   و همچنين  سياسي  جرم  و ماهيت  عادي كه مفهوم  يك قانون  نشده است، عدم وجود  سياسي پياده
  يها و ويژگي  سياسي به دليل شخصيت  مجرمين  ، باشد، چرا كه اصوالً مجازات كرده  و موارد آن را مشخص

  باشد، زيرا چنين  ترذيلي، و ترهيبي  هاي مجازات  وجود دارد، نبايد  اين نوع مجرمين  ها كه در غالب خاص آن
و شخصي برخوردارند،   هاي پست و غير شرافتمندانه از انگيزه  هايي تنها در حق مجرمان عادي كه  مجازات

  مجرمين  است، در مورد مجازات  جازات، الزمو م  بين جرم  بر اساس تناسب  بايد اعمال گردد، در نتيجه
بر ضد   سياسي در موارد مربوط به جرايم  ايران جرايم  نظر كلي صورت گيرد. پس در قوانين  سياسي تجديد

  هاي مجازات  محققين  است. بعضي از  امنيت داخلي يا خارجي و ... مطرح گرديده  مصالح عمومي، جرايم عليه
هاي بدني از قبيل اعدام،  .مجازات1 اند: كرده بندي شرح زير دسته را به  سياسي  مجرمين براي  بيني قابل پيش

شود،  سياسي اعمال نمي  ها درباره مجرمين نوع مجازات  اين  در اكثر كشورها  شالق، قطع عضو و .. امروزه
هاي  . مجازات2اند.  كرده  منوعرا نيز در بعضي از كشورها م  عادي  مجرمين  و شالق درباره  اعدام  مجازات  حتي

يا حضور تحت   در محل معين  اجباري  آزادي يا سالب آزادي، مانند حبس، تبعيد، اقامت  محدود كننده
به   اشتغال  از قبيل  يا مالي يا سياسي  از حقوق اجتماعي  هاي سالب حق، نظير محروميت .مجازات3مراقبت. 
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مثل   در بعضي از كشورها  از حقوق ديگر، البته امروزه  ين يا محروميتبه انجام كار مع  معين يا الزام  شغل
  شود، ولي در كشورهاي سوريه، لبنان و عراق اصلي استفاده نمي  مجازات  هاي مذكور به عنوان مجازات  فرانسه
تر  كم سياسي  در مورد مجرمان  نقدي  هاي .مجازات4سياسي درنظر گرفته شده است.   اصلي مجرمين  مجازات
  در مورد جرايم  حقوق بشر اسالمي  پيشنهادي كميسيون  شود. در پيش نويس مي  گذاشته  اجرا  به موقع

  آمده  پيش نويس ياد شده 21است در ماده   سياسي را به طور كلي مشخص كرده  سياسي، مجازات مجرمين
» شوند. مي  راي همان جرم محكومب  مقرر در قانون  به حداقل مجازات  حسب مورد  مجرمان سياسي«است: 

  مجازات  در قانون  خصيصة سياسي كه  هاي جرايم داراي و نقد مجازات  مقدمه به بررسي  حال با توجه به اين
از   از طريق حد محاربه حد، يكي  سياسي  مجرمين  .مجازات1پردازيم.  شده، مي  اسالمي پيش بيني

  بسياري از فقها  تصريح  شرايط و تعريف خاصي است بر اساس  رايدا  در فقه اسالم  كه  هايي است مجازات
  شده است. آنچه كه مسلم است، جرايم مستوجب  محدود و مشخص  در شرع  و نوع و اندازه آنها  تعداد حدود
از متون   اند. در هيچ كدام است و موارد مشخصي به عنوان حدود مطرح شده  مقدس احصاء شده  حد در شرع

  حد به ميان نيامده است. از اين رو  بغي به عنوان جرم مستوجب  و حتي جرم  سياسي  نامي از جرمفقهي، 
  جرايم تعزيري  بغي را نيز فقها در زمره  هستند. جرم  حدي خارج  محدوده جرايم  از  جرايم سياسي  ترديد بي
شده است.   ها مجاز شمرده با آن  و قتال گكنند، جن مي  و مبارزه  به جنگ  در صورتي كه شروع  دانند و تنها مي

و   و قتال با اهل بغي به خاطر جلوگيري از طغيان  اول نيز اشاره كرديم، حتي جنگ  در بخش  همان طور كه
  از طريق  سياسي  مجرمين  مجازات  ها باشد، در نتيجه آن  هاست، نه اين كه هدف، قتل و نابودي آن  شورش

  داراي تفاوت  سياسي  و جرم  محاربه  نيست، مضافاً به اين كه  و مستحكمي  قوي  ايمبن  داراي  حد محاربه
به   مردم دست  و امنيت  آزادي  و هراس و سلب  رعب  براي ايجاد  جوهري هستند. محارب كسي است كه

قت بزرگ و .. الطريق، سر  تعبير به قطاع  محاربه  در خصوص  ي اهل سنت فقها  برد، حتي بعضي از مي  اسلحه
اين   است. از شرايط تحقق جرم محاربه  نهفته  محاربه  است كه در جرم  عملي  اند و اين به دليل شدت آورده

  قصد استفاده از سالح است، باشد. ثانياً، به قصد اخافه  عام كه همان  داراي سوء نيت  است كه اوالً، مجرم بايد
  و خاص  عام  وجود قصد  به عبارت ديگر براي تحقق جرم محاربه كند.  مردم اقدام  و سلب آسايش و امنيت

سازد و  مي  جامعه را مختل  محاربه، امنيت  كه  كنند، از آنجا تاكيد مي  ] بعضي از نويسندگان39قطعي است.[
اي ه شكند، بايد مجازات و خون مردم را نيز مي  برد و حرمت مال مي  عبور مردم را از بين  هاي راه  امنيت

  هاي ويژگي  ترين قبالً نيز توضيح داديم، يكي از مهم  كه  به آن اجرا گردد، اما همان گونه  نسبت  شديدي
  و  اصالح جامعه  ديگر انگيزة مجرم سياسي  هاست. به عبارت آن  خواهي  و عدالت  نيت  سياسي حسن  مجرمين

كه   در حالي است  باشد. اين ( به نظر مجرم) مي فاقد صالحيت  از سيطرة حاكم  جامعه  براي نجات  حتي گاهي
  هدفش غارت  مردم است و در مرحله دوم  و سلب امنيت  خوف و ترس  اش ايجاد هدف اوليه و اصلي  محارب
  از  سياسي را با يكي  اگر ناگريز باشيم، جرم  باشد، در نتيجه ها مي آن  و اعراض  و نفوس  به اموال  و تجاوز  مردم
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  مجرمين  از موارد، اعمال  بغي است. البته در بعضي  كنيم، همان جرم  تطبيق و مقايسه  در فقه  مطرح  جرايم
  شد، امروزه  قبالً نيز گفته  كه  است، ولي همان طور  اجتماعي  و عليه امنيت  با خشنونت  سياسي همراه

يابد،   ارتكاب  سياسي  و هدف  با انگيزه  دبا خشونت، قتل، غارت، ترور و .. همراه باشند، هر چن  كه  جرايمي
  و انگيزه  اصالح گرايانه  با هدف  سياسي  است كه مجرم  فرض اين  آيند، زيرا به شمار نمي  جرم سياسي
جامعه و مردم، ناسازگار   و سلب امنيت  با قتل  شود و اين مسأله مي  عمل خالف قانون  مرتكب  شرافتمندانه

سياسي،   با هدف  همراه با خشنونت  مجرمانه  و اعمال  محاربه  توان بين موارد اخير مي است. از اين رو در
  با تصويب 1375قانونگذار در سال   كه  است  خصوص آن  صورت داد. نكته قابل توجه در اين  مقايسه و تطبيق

  ها آن  و در اكثر موارد مجازاترا در كنار هم آورده است   داخلي و خارجي  امنيت  تعزيرات، جرايم عليه  قانون
  صورت  باشد كه در آن  ها صادق  بر آن  عنوان محاربه  قانون  طبق  كه  را تعزير قرار داده است، مگر مواردي

كه شرايط و تعريف مذكور در باب   محارب خواهند بود  زماني  را خواهد داشت. در واقع  مجازات محاربه
به مجازات تعزيري يا   ها صادق باشد، در غير اين صورت بر آن  اسالمي  تقانون مجازا 183ماده   محاربه

  است كه اگر جرايم  شده  مذكور، اطالق محارب  از مواد قانون  خواهد شد. البته در بعضي  محكوم  بازدارنده
  ، اعمالانجام گرفته، جرم سياسي بدانيم  خشونت  و بدون اعمال  نيت  را كه با حسن  داخلي عليه امنيت

سياسي   بعضي از مجرمين  ها غير منطقي است. در نتيجه اوال، مجازات كردن درباره آن  محارب  هاي مجازات
هاي محارب،  اند، مجازات انجام داده  داخلي بدون اعمال خشونت امنيت  عليه  مانند جرايم  جرايم سياسي  كه

  بدان تصريح كرده  اساسي ايران  كه قانون  سياسي است  ينمجرم  ارفاقي درباره  رژيم  با اهداف  كامالً متفاوت
تر شبيه جرم بغي  جرم محاربه، سازگاري نداشته، بيش  اسالمي با ماهيت  مجازات  قانون 186است. ثانياً، ماده 

مراه با ه  مجرمين  و اعمال  مسلحانه  قيام  باشد، البته اگر مي  موضوعه  در حقوق  سياسي  اسالمي و جرم  در فقه
عمومي خواهد شد. ثالثاً، بر   و جزو جرايم  خارج  ارفاقي  باشد، جرم از زمرة رژيم  و استفاده از عنف  خشونت
  مقدس  آن، در شرع  و ميزان مجازات  تعداد  از لحاظ  هستند كه  جرايمي  از جمله  حدود  فقها  تصريح  اساس

  نيستند، به عنوان  تعريف محاربه  مشمول  ديگري را كه  ايمجر  توان نمي  رو  است. از اين  گرديده  مشخص
از طريق   سياسي  مجرمين  .مجازات2نمود.   ها اعمال به آن  هاي جرم مذكور را نسبت قرارداد و مجازات  محاربه
اسالمي،   قانون مجازات  مقرر در حقوق اسالم و همچنين  هاي از مجازات  هاي تعزيري يكي مجازات
و بر   ندارند  ميزان معين  كه  شود مي  هايي اطالق تعزير به مجازات  هاي تعزيري است. به طور كلي مجازات
فرمايند. تعزير در لغت به  اسالمي در تعريف تعزير مي  جرم و مجازات، قابل تغييرند. فقهاي  تناسب  اساس
ع غالباً براي آن، ميزان مشخصي بيان شر  در  كه  يا خوار داشتن است  عقوبت  و از نظر شرعي  تاديب  معناي

  افراد با اساس  به  نسبت  ميزان آن  بودن  متفاوت  توان به مساله تعريز مي  از خصوصيات  نشده است. همچنين
  از قبيل وعظ، توبيخ، تازيانه، حبس، جزاي  و احوال و .. اشاره كرد، در نتيجه تعريز شامل مواردي  اوضاع
نظر وجود دارد و بعضي از   فقها اختالف  بين  اين مساله  شود. البته در خصوص و قتل مي تشهير، تبعيد  نقدي،
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  دانند. با توجه به نكاتي منحصر مي  را در تازيانه  آن  اي عده  پذيرند حتي نمي  را با اين گستردگي  تعزيرات  فقها
  مجرمين  مناسب براي  هاي از مجازات  كيرسيد كه ي  به اين نتيجه  توان گفته شد، مي  تعزيرات  كه در خصوص

بغي نيز گذشت، حضرت علي(ع) بعضي از   جرم  در بحث  تعريزي است. همان طور كه  هاي سياسي، مجازات
از   يكي  را در زمرة جرايم تعزيري به حساب آورد، در نتيجه  جرم بغي  كرد، زيرا اساساً بايد  را حبس  باغيان
  از تعزيرات  اسالم استفاده  مجرمين سياسي، در نظام حقوق كيفري  خصوص مجازات در  ها حل  راه  بهترين

را   با جرم ارتكابي، مجازاتي  مجرم و متناسب  و احوال  و اوضاع  شرايط  بر اساس  تواند نيز مي  است كه قاضي
از   بيش  سياسي  جرايم در خصوص  كه  ها  مجازات  ساختن  اصل فردي  تعيين كند. به عبارت ديگر پياده كردن

را   اليحة جرايم سياسي كه آن  نويس پذير است. چه در پيش  آيد، امكان ديگر ضروري به نظر مي  جرايم
مورد به حداقل   بر حسب  سياسي  مجرمان  است كه  شده  حقوق بشر تهيه كرده، نيز تصريح  كميسيون
باز دارنده   با كيفرهاي  سياسي  مجرمين  . مجازات3شوند.  مي  محكوم  جرم  براي همان  مقرر در قانون  مجازات

  هاي كرده است، مجازات  بيني پيش  اسالمي  مجازات  در قانون  هايي كه قانونگذار از مجازات  يكي ديگر
بازدارنده،   مجازات«چنين است:   مذكور اين  هاي مجازات  ت اسالمي قانون در مجازا 17بازدارنده است. ماده 

تخلف از   در قبال  اجتماع  و مراعات مصلحت  به منظور حفظ نظم  حكومت  كه از طرف  يب با عقوبتي استتاد
و   محل كسب، لغو پروانه  نقدي، تعطيل  حبس، جزاي  گردد. از قبيل و نظامات حكومتي تعيين مي  مقررات

و مانند   يا نقاط معين  در نقطه  قامتا  معين و منع  يا نقاط  در نقطه  اجتماعي و اقامت  از حقوق  محروميت
دانند  مي  تعزيري  هاي ها را در زمرة مجازات آن  بازدارنده، بعضي از حقوقدانان  هاي مجازات  درباره ماهيت» آن.

  هاي آمده است، ولي مجازات  در متون شرعي و فقهي  كه تعزيرات  نيستند. جز اين  ها قائل و تفاوتي ميان آن
  تخلفات  هاي شود، نظير مجازات تعيين مي  اسالمي  از طرف حكومت  زمان و مكان  شرايط  بر اساس  بازدارنده

هاي  عنوان مجازات  جزايي تحت  هايي كه در قوانين معاصر مجازات  رانندگي، زيرا به عقيدة بعضي از فقهاي
است. اين   آمده  ام حكومتياحك  تحت عنوان  هاي فقهي كه در كتاب  بازدارنده، مطرح هستند، همان است

خاصي محدود نيست، بلكه   شود و اين نوع كيفر به مجازات مقرر مي  اسالمي  حكومت  براي حفظ كيان  احكام
  و مقرراتي را وضع  ، قوانين اجتماعي، سياسي و اقتصادي  موضوعات  در مورد تمامي  تواند اسالمي مي  حكومت

رسد، يكي از مجازات هايي  به نظر مي  در نتيجه كند.  متناسب، معين  هاي تازامج  ها نموده، براي تخلف از آن
  هاي نوع مجازات  باشد، زيرا در اين  ياد شده  هاي كرد، مجازات  بيني  پيش  سياسي  مجرمين  درباره  توان كه مي

قاضي را باز   ستو از طرفي هم د  كند  مناسبي را مشخص بر اساس نوع جرم، واكنش  تواند مي  قانونگذار
را مورد   متناسب  مجازات  مجرم  و شخصيت  جرم  ارتكاب  و احوال  شرايط و اوضاع  بر اساس  تا اين كه  بگذارد
  كه آن  يا اين  آن شوند  انواع  بودن  قائل به محدود  كه در تعزيرات  اي اگر عده  كه  قرار دهد. عالوه بر اين  حكم

نوع   ترين مناسب  بازدارنده  هاي  مجازات  نيست  صحيحي  انه بدانند كه البته نظريه يتازي  به مجازات  را مختص
  مجرمين  مقرر براي  هاي مجازات  است  . ضروري1  خواهد بود. نتيجه  سياسي  مجرمين  ها براي مجازات
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گردد.   مجرمين ممنوعاز   اين دسته  به  نسبت  اعدام  و ترهيبي بوده، مجازات  ترذيلي  وصف  سياسي، فاقد
هاي  كه قانونگذار مجازات  است  سياسي الزم  به مجرمين  نسبت  ارفاقي  رژيم  تحقق عملي  براي  همچنين

مجرم   و احوال  شرايط و اوضاع  تواند بر اساس مي  را كه داراي انعطاف بوده، قاضي محكمه  تعزيري و بازدارنده
امر   كند، هرچند، در مواردي اين  بيني سياسي پيش  براي مجرمين آن را تغيير داده،    ارتكابي  و جرم
  داراي ماهيت  بر جرايم  االرض في  و مفسد  محارب  از قبيل اطالق  هنوز نواقصي  گرفته است، ولي صورت

از قبيل   هاي سنگين مجازات  . اعمال2دارند، وجود دارد.   سياسي  جوهري با جرم  تفاوت  سياسي كه
ارفاقي كه با توجه به اصل   و با رژيم  از مصاديق جرم سياسي، غير منطقي  بعضي  جهت  هاي محارب مجازات

كاربردي و   معيار و مالك  نمودن  رو، مشخص  ندارد. از اين  است، تطبيق  شده  اساسي پذيرفته  قانون 168
گيري كلي و پيشنهادها  . نتيجهناپذير است اجتناب  مصاديق محاربه و جرم سياسي  به منظور تفكيك  دقيق

  هاي برداشت  در طول تاريخ، همواره  اجتماعي  و تحوالت  و حوادث  فكري متفاوت  وجود مكاتب  .به علت1
  به  خاصي نسبت  برخوردهاي  طرز تلقي،  همين است و بر اساس  گرفته صورت  سياسي  مختلفي از جرم

در مسايل سياسي و   افراط و تفريط كه  هاي همان جنبه  مجرمين سياسي به دنبال داشته است. در حقيقت
قولة داد، در م  رخ  افراطي جامعه و حقوق اجتماعي  و مكتب  افراطي فرد  مكتب  و مالي در دو ديدگاه  اقتصادي

كرده  كه به دنبال مي  تفكري  بر اساس  است و هر مكتبي  پيدا كرده  سياسي نيز ظهور و بروز  حقوق و جرم
  اين مهم  جرم سياسي، نشانگر  و سير تحول  تاريخچه  .مطالعه2داشته است.   سياسي  جرم  از  است، برداشتي

  مانند مجرمين  گاه و هيچ  خاص بوده  و قواعد  آيين يسياسي دارا  برخورد و مقابله با مجرمين  كه همواره  است
به   نسبت  و سخت  هاي شديد برخورد  قرن نوزدهم  كه تا اوايل  نشده است، با اين ويژگي  ها برخورد با آن  عادي

  وجود آمدبه   ها با آن  در نوع برخورد  مزبور، تحول بزرگي  گرديد، بعد از تاريخ مي  اعمال  از مجرمين  اين دسته
  به مجرمين  را نسبت  حاكم بر اثر جوامع، رژيم ارفاقي  نظام جزايي  و به دنبال آن  جامعه  و نظام فكري
  و همچنين  داشت، اما بعد از اين واقعه  جهاني اول ادامه  جنگ  تا شروع  كردند. اين وضعيت  سياسي اعمال

  شديد  هاي گير، مجازات و سخت  هاي اقتدارگرا حكومت  تدوم مجدداً سير قهقرايي آغاز و به عل  جهاني  جنگ
گيري و ارفاق)  متضاد (سخت  معاصر نيز دو ديدگاه  از سر گرفته شد. در دوران  سياسي  مجرمين  به نسبت

  كشورها در صدد  قوانين  امروزه  اند. اگر چه ارفاقي را پذيرفته  كشورها رژيم  و دارد، ولي اكثريت  وجود داشته
اند.  كرده  ارفاقي استثنا  رژيم  را از شمول  بوده، تعدادي از جرايم  جرم سياسي  دايرة شمول  محدود كردن

  كه انتخاب  است  گرديده  ارائه  ضوابط متفاوتي  از جرم سياسي  و جامعه  به يك تعريف كامل  .براي دستيابي3
  مشمول  جرم سياسي  خواهدشد كه  مزبور باعث  در تعريف  به تنهايي  يا عيني  از ضوابط ذهني  هر كدام

براي   حل مناسبي  شود. ضابطة مختلط راه را داشته است، مي  يكي از دو ضابطه  كه  عمومي  بسياري از جرايم
از   تعريف  حل مناسب، ارائه  گفتيم، راه  همان طور كه  است، البته  عمومي  از جرايم  سياسي  جرايم  تشخيص

  توان نيست، بلكه مي  بيگانه  سياسي  نيز از جرم  .حقوق اسالم4باشد.  مي  گذار و تعيين مصاديق آنقانون  سوي
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  زمامداري  امام علي (ع) در دوران  خصوصاً سيره  ائمه  وسيره  اسالمي  ارفاق آميز را از ميان احكام  مقررات
  يكي از مصاديق بارز (و به عقيده  تواند طي ميبه شرايط و ضواب  بغي در اسالم با توجه  ايشان پيدا كرد. جرم

حقوق   كه  بدان معنا نيست  باشد. البته اين موضوع  سياسي  به معناي) جرم  اسالمي  زيادي از حقوقدانان  گروه
كلي (اصل آزادي عقيده)   به اصول  بلكه با مراجعه  امروزي مخالف است  سياسي  با مصاديق ديگر جرم  اسالم

را استنباط   سياسي  و شرايط مربوط به جرم  احكام  توان و واليان نسبت به زير دستان مي  كمانوظايف حا
  آيين  عمومي، در قسمت  سياسي از جرايم  جرايم  تكفيك  براي  و تحقيقات  ها تالش  عملي  .ثمره5كرد. 

  ي تعقيب و تحقيق تا انتهاي از مرحله  سياسي  گردد هر مجرم مي  سياسي ظاهر  مجرمين  دادرسي و مجازات
المللي نيز  بين  از لحاظ  همچنين  هستند  عادي  با مجرمين  امتيازاتي در مقايسه  داراي  تحمل مجازات  مدت

از   سنگين  هاي مجازات  .اعمال6سياسي هستند.   مجرمين  اصل عدم استرداد  امتياز  داراي  سياسي  مجرمين
با توجه به اصل   ارفاقي كه  غير منطقي و با رژيم  سياسي  مصاديق جرم  عضي ازدر ب  محارب  هاي قبيل مجازات

حقوقي   از نهادهاي  به عنوان يكي  .هيات منصفه7شده است، تطبيق ندارد.   اساسي پذيرفته  قانون 167
ازين مو  بر اساس  سياسي و مطبوعاتي  كه حضور آن، در محاكمات  ماست كشور  شده در قوانين  پذيرفته
  و موافقين  مخالفين  به  كه قانونگذار ايران با توجه  معناست  بدان  اين موضوع  است بيني شده  پيش  اسالمي

كه به   نموده، در جرايمي  ميانه را انتخاب  راه  هاي حقوقي و مختلف كشورها در سيستم  منصفه  وجود هيات
  افكار عمومي  كه نماينده  را  منصفه  دارد حضور هيأت  سر و كار  با وجدان عمومي و جامعه  اي طور فزاينده

به عهده قانونگذار عادي   قانون اساسي 186اصل   با توجه به تكليفي كه - 1است، پذيرفته است. پيشنهادها: 
روش آن   نمايد. مهمترين  سياسي تدوين  كه قانوني جامع و كاملي در خصوص جرايم  است  داده ضروري  قرار
مصاديق آن را بيان كند. همچنين طريقه انتخاب و   ارائه و سپس  سياسي  تعريفي از جرم  ابتدا  كه  است

پيشنهاد دوم ضرورت اصالح موادي از قانون  -2شرايط اعضاي هيأت منصفه و وظايف آنها را مشخص نمايد. 
كند كه حقوق اسالم مجازات اسالمي و ديگران قوانين مربوطه است كه اين شبهه را به اذهان القاء مي 

نسبت به مجرم سياسي روش سخت گيرانه را انتخاب كرده است و بعضي از مجرمين سياسي را با مجازاتهاي 
محارب كيفر مي دهد. مراد، مواردي از قوانين مجازات اسالمي است كه بعضي از جرايم داراي ماهيت 

يم ارفاقي نسبت به مجرمين سياسي كه براي تحقق عملي رژ - 3سياسي را با جرم محاربه خلط كرده است. 
قانون گذار مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده را كه داراي انعطاف بوده و قاضي محكمه مي تواند بر اساس 
شرايط و اوضاع و احوال مجرم و جرم ارتكابي آن را تغيير دهد براي مجرمين سياسي پيش بيني نمايد. در 

هنوز نواقصي از قبيل اطالق محاربه و مفسد في االرض بر جرايم مواردي اين امر صورت گرفته است ولي 
داراي ماهيت سياسي كه تفاوت جوهري با جرم سياسي دارند وجود دارد. با توجه به مطالب ارائه شده مي 

  است  نبوده  و عنايت  مورد توجه  به هيچ وجه  توان گفت: متاسفانه رژيم ارفاقي، در سيستم قانونگذاري ايران
و حضور   بودن محاكمه  علني  رژيم، يعني لزوم  مهم اين  اساسي ج. ا. ا، به دو شاخصه  در قالب قانون  ر چهاگ
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و   از طريق تهيه  بايست ، نيز كه مي اجراي اين دو فراز مهم  تصريح گرديده، ولي ابزار الزم براي  منصفه  هيات
  قرار گرفته است.بنابراين  و مسامحه  نگذار مورد غفلتصورت گيرد، اصوالً از سوي قانو  عادي  قوانين  تنظيم
  نيز از مجرمان سياسي، دريغ علني  و محاكمه  منصفه  ارفاقي، يعني هيات  هاي رژيم ترين جنبه اصولي  حتي
به   توان و لذا نمي  است  تعريف نشده  ايران  قانوني  كه اصوالً مجرم سياسي در مجموعه  بهانه  بدين  شود مي

و اين تسامح و تغافل آگاهانه به سوي قانون گذار، آن هم به   دانست  را سياسي  هيچ مجرمي  قانوني  حاظل
  جاي بسي تاسف و تعجب دارد   اساسي  قانون  از تصويب  كوتاهي  فاصله

  تعريف و مصاديق جرائم سياسي
م متوليان امر (قوه قضائيه) سال از استقرار نظام جمهوري اسالمي و تدوين قانون اساسي سرانجا30پس از

بخشي از وظايف و ماموريت هاي خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسي اليحه مجازات اسالمي، ماده 
آن را به تعريف و مصاديق جرم سياسي اختصاص دادند. براساس اين تعريف و مصاديق آن آمده است؛  4
ظام جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با ن«

ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع  6نباشد، جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از 
از اقامت در محل معين از دو سال تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم 

  خواهد شد.

  
  تبليغي موثر عليه نظامفعاليت هاي  -  1

  برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني -  2

نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه ها، توزيع  -  3
  اوراق چاپي يا حامل هاي داده (ديتا) و امكان آن

  وثر در آنهاتشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري م -  4

 - 1تالش براي ايجاد يا تشديد اختالف بين مردم در زمينه هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.تبصره  - 5
  چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

اعتراض به عملكرد مسووالن كشور يا  صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا -2تبصره 
دستگاه هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم 

  »محسوب نمي شود.
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  براي ورود به بحث مروري بر سوابق ضروري است؛

  قانون اساسي تصريح مي دارد؛ 168اصل  -  1

بوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت رسيدگي به جرائم سياسي و مط«
مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين 

  »اسالمي معين مي كند.

  
  اين اصل قانون اساسي بر سه محور استوار است؛

  عاتيبه رسميت شناختن جرائم سياسي و مطبو - الف

  علني بودن محاكمه -ب

  رسيدگي در حضور هيات منصفه. -ج

بيشترين مناقشه در خصوص اجراي اين اصل در دوره رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي (دوره هاي  - 2
هفتم و هشتم رياست جمهوري) و باز شدن فضاي سياسي و مطبوعاتي و فرهنگي كشور انجام گرفت. اصل 

يكي از مباحث مهم در محافل خبري و مطبوعاتي بود. در  1376 -1384مغفول شده فوق طي سال هاي 
زنداني سياسي و مطبوعاتي «اين زمان رسانه ها به نقل از رياست جمهوري وقت جناب آقاي خاتمي نوشتند؛ 

اما ايشان در جلسه يي كه با جوانان داشتند در پاسخ به سوال يكي از حضار در اين » در كشور نداريم.
  »زنداني سياسي داريم.«را به شهادت گرفتند كه چنين سخني را نگفته اند و تاكيد كردند؛  خصوص خدا

ما زنداني «جناب آقاي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه در واكنش به اظهارات رئيس جمهور فرمودند؛  -
ندارد، بنابراين  سياسي نداريم زيرا هنوز مجلس چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره مصوبه يي وجود

 12(روزنامه هاي شرق، اعتماد، نسيم صبا مورخ شنبه » دادگاه نمي تواند بر اساس مباني حقوقي حكم كند.
  )1383ارديبهشت 

اسالم جرم را به «جناب آقاي موسوي اردبيلي، رئيس اسبق قوه قضائيه در اين مورد اظهار داشتند؛  -
ي وارداتي است. مي گويند شما برخالف وظايف سياسي عمل سياسي و غيرسياسي تقسيم نكرده، جرم سياس

كرده ايد، اگر حرام است براي همه است. جرائم سياسي در دنيا مشهور و مشخص است، در اسالم جرم 
 12(روزنامه ابرار شنبه » سياسي نداريم. البته چون همه به قانون اساسي راي داده اند بايد به آن عمل كرد.

  )1383ارديبهشت 



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر٣١

 

جناب آقاي الهام استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و عضو محترم شوراي نگهبان  -
(روزنامه ابرار » نياز به تعريف جرم سياسي نداريم.«و سخنگوي فعلي دولت نهم در اين خصوص فرمودند؛ 

  )1383ارديبهشت  12اقتصادي، شنبه 

در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسي پيش نويس قانون در هنگام طرح و بحث و بررسي اين اصل  -  3
اساسي) كه اكثريت آن را علما و روحانيون بلندپايه و طرازاول كشور تشكيل مي داند، هيچ يك از آنها منكر 
جرم سياسي در اسالم نشدند، بلكه آنچه عنوان و تصويب شد ضرورت تعريف جرم سياسي بود. با مراجعه به 

مرحوم آيت اهللا شهيدبهشتي (نايب رئيس) در پاسخ به اين ايراد توضيح مي دهند  مذاكرات مجلس خبرگان
كه جرائم بايد در قوانين كيفري گروه بندي شود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند. يكي از نمايندگان در 

تازه اگر  هيات منصفه در اينجا كار خبره را نمي كنند و«مخالفت با حضور هيات منصفه اظهار مي دارد؛ 
در موافقت با حضور هيات منصفه يك نفر از » بكنند يك موجوداتي هستند كه ضعيف اظهارنظر مي كنند.

نمايندگان اظهار مي دارد كه هيات منصفه سابقه اسالمي دارد و آيت اهللا مكارم شيرازي به عنوان موافق و 
م هيات منصفه نداريم. اين كلمه را فرمودند در اسال«در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، مي فرمايند؛ 

نداريم ولي محتوايش در فقه ما آمده است كه يك عده از فضال و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا 
جلوي اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك بكنند. بنابراين اين ريشه فقه اسالمي دارد و 

و تعجب مي كنم چرا در آن ترديد دارند. بنابراين هم مصلحت  بعد اين مساله، مساله يي مترقي است
اجتماعي دارد و هم كمك به احياي عدل مي كند و هم موافق موازين اسالمي است. پس از مذاكرات طوالني 

راي موافق و دو راي مخالف و دو راي ممتنع  57با  168و مباحث مفصل نمايندگان موافق و مخالف، اصل 
صويب مي رسد. (جلسه شصت و يكم صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون به شكل فوق به ت

در ضرورت و توجه به اين اصل بايد گفت رسيدگي به جرائم  - 4)1677- 1681صفحات  - جلد سوم -اساسي
، 74سياسي و مطبوعاتي به طور علني با حضور هيات منصفه در انقالب مشروطه نيز مطرح بوده و در اصول 

متمم قانون اساسي مشروطه نيز به صراحت آمده است كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي  77 و 76
بايد در محاكم و با حضور هيات منصفه و در دادگاه علني انجام گيرد اما اين اصل در گذشته (سال هاي 

تب تكرار مي ) هرگز اجرا نشد و هيچ جرمي را سياسي ندانستند و در اعتراضات جهاني مر1285 - 1357
كردند در ايران زنداني سياسي وجود ندارد. جالب است مشابه اين اصل به لحاظ اهميت آن در اكثر قوانين 

  اساسي كشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.

را همان جرم » بغي«برخي از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آيت اهللا العظمي مرعشي و دكتر فيض،  -  5
اد كرده اند. بغي عبارت است از خروج و طغيان در برابر امام عادل(ع). البته در كتاب ارزشمند و سياسي قلمد

، 1378(جلد چهارم) محمدجعفر جعفري لنگرودي چاپ اول  872صفحه » ترمينولوژي حقوق«مبسوط 
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مخالفت اصطالحاً » بغي = بيرون شدن از حد و سامان.«انتشارات گنج دانش، در مقابل بغي آمده است؛ 
كردن با اوامر دولت عدل اسالمي است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. اين مخالفت جرم سياسي است 

  و مجرم را باغي (جمع بغات) گويند.

باغي مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حين جنگ مالي از او تلف شود دولت 
ان جنگي كه از بغات گرفته مي شود، برده نمي شوند و پس از جنگ با ضامن تلف شدن مال او نيست. اسير

آنان نبايد فراريان شان را تعقيب كرد و در تعريف بغات ذكرشده در فقه به مسلماني گفته مي شود كه عليه 
  پيشواي معصوم دين قيام كرده باشد مانند خوارج نهروان. 

مي فرمايند تا زماني كه آنها مخالفت با امام يا توهين و حضرت علي (ع) در نهج البالغه خطاب به اهل بغي 
تعريض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نكشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سياسي، اجتماعي آنان را 

  رعايت خواهد كرد و بنابر قولي سهم آنان را از بيت المال حفظ فرمودند.

  ن حقوقي تعريفي براي جرم سياسي وجود دارد يا خير؟جرم سياسي در متون حقوقي. آيا در متو - 6
كه از منابع و مĤخذ معتبر حقوقي » ترمينولوژي حقوق«آقاي دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در كتاب 
جرم ناشي از فكر سياسي يا از يك  -جرم سياسي؛ الف«است، تعريف روشني از جرم سياسي ارائه داده اند؛ 

به معني اخص جرمي است كه مخالف نظم سياسي خارجي يا  -گويند. بموسسه و دستگاه سياسي را 
در اين كتاب ماخذ در طبقه بندي جرائم، در » داخلي كشور باشد، مانند توطئه براي تغيير شكل حكومت.

هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عادي «برابر جرم سياسي، جرم عادي قرار داده شده و 
  ، طبقه بندي جرائم)195الي  191 است. (صفحات

  جرم سياسي در حقوق خارجي نيز جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است.

در اكثر قوانين اساسي يا قوانين مجازات كشورها تعاريف متفاوتي از جرائم سياسي و مصاديق آنها ارائه  -
بهره برداري از آنها و استفاده از تجارب داده اند كه به لحاظ مطول شدن از ذكر آنها خودداري مي شود. ولي 

بشري توصيه مي شود. ضمناً اليحه جرم سياسي كه توسط دولت هشتم براي تصويب به مجلس شوراي 
اسالمي ارائه شد با توجه به اينكه نتايج مطالعات تعدادي از حقوقدانان خبره كشور است و در سير مراحل 

جلس شوراي اسالمي نيز تصويب شد و سرانجام به لحاظ م 19/3/1380تصويب قرار گرفت و در جلسه 
اختالف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد و مورد توجه جامعه علمي و 
نخبگان كشور مي باشد، اصلح است مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص در سال هاي اخير مطالعات 

لتي نظير كميسيون حقوق بشر اسالمي و معاونت پارلماني مبسوطي توسط برخي از نهادها يا مراجع دو
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وزارت دادگستري به عمل آمده و بسياري از حقوقدان ها و اساتيد دانشگاهي نيز متون علمي و دقيقي تهيه 
  كرده اند. بهره گيري از نتايج اين مطالعات بسيار مفيد خواهد بود.

به عهده قانون گذارده است و قانوني تاكنون تحت قانون اساسي تعريف جرم سياسي را  168اگرچه اصل  7
اين عنوان تصويب نشده است، اما در قوانين متعدد جرم سياسي تعريف شده است. به طور خالصه به آنها 

  اشاره مي شود؛

شوراي انقالب جمهوري اسالمي  7/1/1358اليحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب  7- 1
محكوميت كساني كه به عنوان اتهام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و  -ماده واحده «ايران. 

به حكم قطعي محكوم شده اند،  26/11/1357ضديت با سلطنت مشروطه و اتهام سياسي ديگر، تا تاريخ 
 همان» كان لم يكن و ملغي االثر تلقي مي شود و كليه آثار محكوميت هاي مزبور موقوف االجرا خواهد بود.

ضديت با سلطنت «و » اهانت به مقام سلطنت«و » اقدام عليه امنيت كشور«طوري كه مالحظه مي شود، 
  جرائم سياسي محسوب شده اند.» ساير اتهامات سياسي ديگر«و » مشروطه

شوراي انقالب جمهوري  18/5/1358اليحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب  7- 2
  اسالمي ايران

يحه قانوني راجع به الحاق چهار تبصره به اليحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي ال - 7- 3
  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 6/9/1358مصوب 

  قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 7- 4

نون جرائم سياسي و نظامي را به دو دسته تقسيم كرده اين قا 15ماده  -مجلس شوراي اسالمي  5/7/1360
  است؛

  الف) جرائم مربوط به قبل از انقالب اسالمي

جرائم مربوط به بعد از انقالب اسالمي  -مصاديق جرائم بند (ب)  -ب) جرائم مربوط به بعد از انقالب اسالمي 
  بند مفصالً توضيح داده شده است. 11در 

  ايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوبقانون تعيين تكليف لو 7- 5

در اجراي ماده واحده اين قانون، اخراج آن عده از مستخدمين دولت  -مجلس شوراي اسالمي 24/9/1366
اعم از كشوري و لشكري كه رژيم سابق تحت عنوان علل امنيتي، سياسي يا مذهبي به دستور و حكم ساواك 

صورت  16/12/1357تا 15/2/1342مربوطه بدون محكوميت قطعي دادگاه از تاريخ منحله يا مراجع امنيتي 
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اين قانون تشخيص اينكه مستخدم به علل امنيتي و  4گرفته است كان لم يكن تلقي مي شود و در تبصره 
سياسي يا مذهبي از خدمت اخراج شده است براساس مدارك مربوط حسب مورد با وزارت اطالعات يا 

ي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت و اطالعات سازمان قضاي
  ارتش جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.

قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسالمي يا اقليت هاي  7- 6
در اين قانون به هر سه عنصر اصلي تصريح  - مجلس شوراي اسالمي  7/6/1360ديني شناخته شده مصوب 

قانون اساسي يعني به رسميت شناختن جرائم سياسي و مطبوعاتي، علني بودن محاكمه  168شده در اصل 
  و رسيدگي با حضور هيات منصفه توجه شده است.

شده  قانون، شوراي عالي قضايي موظف 19اين قانون مصاديق جرائم را مشخص كرده و در ماده  16ماده 
ظرف يك ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون اليحه تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 

  قانون اساسي تقديم مجلس كند. 74قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل  168

مي قانون اعطاي تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقالب اسال 7- 7
  محكوميت سياسي داشته اند مصوب

مجلس شوراي اسالمي.با توجه به مراتب فوق قوانين مصوب قبلي درباره جرم سياسي همچنان  30/2/1377
  به قوت و اعتبار خود باقي است ولي ذكر چند نكته ضروريست؛

ن مدونه قانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قواني 167براساس اصل  - الف
بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به 
  بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

 1339قي و پيشرفته با استناد به قانون سال اكنون سوال اين است كه با وجود چنين قوانين نسبتاً متر
(قانون اقدامات تاميني و تربيتي) كه هيچ گونه ارتباطي با جرائم سياسي و مطبوعاتي ندارد و براي برخورد با 
مجرمان خطرناك به تصويب رسيده است. چندين روزنامه توقيف موقت مي شوند. چرا قضات محترم با وجود 

  موضع از قوانين صدر الذكر اقدام نكردند؟ چه كسي ناظر يا پاسخگوست. قوانين مذكور و با تفسير
  مقرر مي دارد؛ 1339ماده يك قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 

اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره «
خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخالقي مجرمان خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمان 

آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً 
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مسوول باشند يا غيرمسوول. صدور حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم 
  »شده باشد.

اليحه قانوني مجازات اسالمي درخصوص جرائم سياسي و مصاديق و تبصره هاي آن داراي  4ماده  -ب
اشكاالت عديده يي است كه الزم است قبل از ارسال براي سير مراحل تصويب، اصالح شود.قبل از طرح 

ايد خود تجربه اشكاالت و ايرادات اين اليحه ذكر اين موضوع خالي از لطف نيست كه ما ايراني ها هميشه ب
كنيم و راهي را كه سال ها ديگران با تالش طي كرده و در مسير، نسبت به رفع مشكالت راه پيموده اقدام 
كرده اند، دوباره از اول شروع كنيم و تا خودمان تجربه نكنيم و به همان نتايج نرسيم باور نخواهيم داشت و 

مصاديق جرم سياسي كه اخيراً مورد توجه مسووالن  كمترين توجهي به تجربيات بشري نمي كنيم. تعاريف و
محترم قضايي قرار گرفته است از جمله همين تجربه هاست. همان طوري كه مالحظه مي شود تعاريف و 
مصاديق در قوانين موجود شايد شفاف تر از اليحه اخير باشد. در ضمن اينكه مسووالن محترم قوه قضائيه در 

قانون اساسي را  168نون مدون و به صورت شفاف مسائل مطروح در اصل صورتي كه بخواهند در يك قا
تدوين كنند، برآيند كليه قوانين مذكور بايد در اليحه منظور شود، البته با رفع اشكاالت و ايراداتي كه در اين 

اشاره كرد، سال ها با آن روبه رو بوده ايم. از ديگر ابهامات اين اليحه بايد به برخي واژه هاي مبهم و گنگ 
در اين ». برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني«يا » فعاليت تبليغي موثر عليه نظام«نظير 

خصوص بايد گفت طبق اصل بيست و هفتم قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل 
ن بند براي برگزاري اجتماعات يا سالح به شرط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد آزاد است. در صورتي كه اي

راهپيمايي ها محدوديت قائل شده و اين موضوع در تناقض آشكار با اصل بيست و هفتم قانون اساسي است. 
 1360قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و... مصوب سال  19عمده ترين نقص در اين اليحه كه در ماده 

لي قضايي موظف بوده ظرف يك ماه اليحه آن را تهيه مجلس شوراي اسالمي بدان تاكيد شده و شوراي عا
كند، تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري است كه متاسفانه در اين اليحه نيز بدان توجه نشده است يا 
مساله دادگاه ويژه روحانيت براي مجرمان سياسي كه ملبس به لباس روحانيت يا در حوزه ها تحصيل كرده 

ذكر شده رسيدگي به  168ن دادگاه محاكمه مي شوند. در صورتي كه در اصل و در وضعيت موجود توسط اي
  اين گونه جرائم بايد در محاكم دادگستري صورت گيرد.

آن است كه انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض » دو«البته نكته مثبت اين اليحه تبصره 
يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي،  به عملكرد مسووالن كشور يا دستگاه هاي اجرايي

بيان «قانون اساسي در خصوص  37و  23اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي شود. ان شاءاهللا اصل 
  نيز مورد توجه مسووالن محترم قضايي قرار گيرد» اصل برائت«و » عقيده
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  جرائم مطبوعاتي
مع مؤنث سالم واژه مطبوعه است كه هاي آن عالمت تأنيث اي عربي است و جمطبوعات از نظر لغوي واژه

 چه كه چاپ شده است.مجازي است و مطبوع يعني آن

چه به شكل هرچند مطبوعات در فرهنگ فارسي به هر نوشته چاپي اعم از كتاب، مجله، اعالميه و هر آن
با توجه به اهميت خاصي كه شود؛ اما نوشتارهاي چاپ شده جهت انتقال اطالعات تهيه شده باشد اطالق مي

گذار مطبوعات را تعريف نموده و حدود و ثغور آن را روشن نموده تا از تعريف دقيق مطبوعات دارد قانون
  تشتت آرا در تعريف جرايم مطبوعاتي كاسته شود.

، مطبوعات عبارت است از نشرياتي كه با داشتن 1379فروردين  30قانون مطبوعات مصوب  1بر اساس ماده 
يابند و مطابق قانون اي مشخص و انتخاب شده، انتشار مينام ثابت و ذكر تاريخ و شماره رديف، در زمينه

  مطبوعات، هيأت نظارت بر مطبوعات براي انتشار آن، پروانه و مجوز خاص صادر كرده باشد.

  تعريف جرايم مطبوعاتي

اير قوانين عادي جرم شمرده شده و جرايم مطبوعاتي عبارت است از مواردي كه در قانون مطبوعات و س
  شوند.مطبوعات و مدير مسؤول يا صاحب امتياز مرتكب مي

سابقه تفكيك جرايم مطبوعاتي از جرايم عادي و دادرسي خاص آن به تصويب اولين قانون مطبوعات در سال 
مطبوعاتي به  گيري بيشتر نسبت به جرايمگردد. داليل عمده اين تفكيك را بايد يكي در سختبرمي 1286

دليل قدرت ذاتي و تخريبي اين رسانه همگاني و ديگر ارفاق به مطبوعات به دليل احترام به اصل آزادي بيان 
  و مطبوعات دانست.

  جرايم ارتكابي بوسيله مطبوعات

جرم انگاري يا فرآيند جرم سازي، توسل به ضمانت اجراي كيفري از طريق جرم تلقي كردن رفتارهاي خاص 
گذار با توجه به ارزش هاي جامعه و در جهت حفظ نظم عمومي، بعضي اعمالي را كه در حيطه نوناست. قا

  دهد.اباحه يا انحراف است با تعيين ضمانت اجراي كيفري در قلمرو حقوق جزا قرار مي

در اين ميان مطبوعات نيز گاهي از مسير و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنيت عمومي يا حقوق 
ترين اين جرايم كه در دو قلمرو نمايند اين تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است. مهمي تجاوز ميفرد

  يابند عبارتند از:حقوق فردي و نظم و امنيت عمومي ارتكاب مي
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  الف ) جرايم مطبوعاتي در قلمرو حقوق فردي

  . توهين به اشخاص1

  . افتراء2

  . نشر اكاذيب3

  . سرقت ادبي4

  ام يا عالمت نشريه ديگر. تقليد ن5

  . تهديد به وسيله مطبوعات6

  . افشاي اسرار شخصي7

  ب ) جرايم مطبوعاتي در قلمرو نظم و امنيت عمومي

  . انتشار اسناد محرمانه و سري دولتي و نظامي1

  . انتشار مذاكرات جلسات غير علني محاكم دادگستري و مجلس شوراي اسالمي2

  . انتشار تحقيقات مراجع قضايي3

  . توهين به مقامات و مقدسات4

  . تحريك به جرايم عليه امنيت5

  . تبليغ عليه جمهوري اسالمي6

  . انتشار نشريه بدون پروانه7

  . انتشار مصوبات شوراي عالي امنيت ملي8

  . انتشار مطالب عليه قانون اساسي9

  . انتشار مطالب و تصاوير خالف عفت عمومي10

  . پخش شايعات11
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  هاي خارجي و واگذاري امتياز نشريه. دريافت كمك12

  حدود آزادي مطبوعات

شمار گذشته در راهش با مخاطرات بسيار، دست به هاي بيترين و پرافتخارترين موهبت انسان كه نسلعالي
  است. "آزادي"اند؛ گريبان بوده

يعي و خدادادي هاي طبها و تواناييآزادي عبارت از حقي است كه به موجب آن، افراد بتوانند استعداد
  كه آسيب يا زياني به ديگران وارد نسازد.خويش را به كار اندازند، مشروط بر آن

كه در اي را به خود اختصاص داده چناندر قانون اساسي جمهوري اسالمي، آزادي مطبوعات جايگاه ويژه
مطالب آزاد دانسته است. ها را در بيان اين قانون، به اصل آزادي مطبوعات و نشريات پرداخته و آن 24اصل 

هايي است. در اين اصل دو استثناء براي آزادي البته اين آزادي با تمام اهميتي كه داراست تابع محدوديت
  كه مخل حقوق عمومي نباشد.كه مخل مباني اسالم نباشد و ديگر اينبرشمرده است يكي اين

  مسؤوليت كيفري در جرايم مطبوعاتي
يك جرم اعم از مباشر، شريك يا معاون، به سادگي قابل تشخيص هستند، در حالي در اكثر جرايم، مرتكبين 

كه طبع خاص جرايم مطبوعاتي به دليل تعدد افرادي كه در تهيه و نشر آن دخالت دارند (نويسنده، صاحب 
اين راستا  امتياز، مدير مسؤول، سردبير، خبرنگار، ناشر، توزيع كننده و...)، بررسي مسؤوليت كيفري آنان را در

  با پيچيدگي بيشتر همراه ساخته است.

  مسؤوليت كيفري صاحب امتياز: 1

صاحب امتياز يك نشريه كسي است كه تحت شرايط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشريه رادريافت 
ؤول قانون مطبوعات، صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مس 9ماده  4نموده است. بر اساس تبصره 

  است و مسؤوليت وي ناظر به عدم رعايت تشريفات قانوني است كه وي ملزم به رعايت آن است.

  مسؤوليت كيفري مدير مسؤول: 2

گوي اصلي جرايم مطبوعاتي است. بر اساس ماده ذكر شده، مدير مدير مسؤول، مدير نشريه است كه پاسخ
رسد. البته اين كه در نشريه به چاپ مي مسؤول، مسؤول امور مربوط به نشريه و يكايك مطالبي است

به مسؤوليت  37و  31و  30گذار در مواد مسؤوليتي كه در اين ماده بيان شده مسؤوليت مدني است و قانون
  كيفري وي نيز اشاره نموده است. 
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  مسؤوليت كيفري نويسندگان و ساير پديد آورندگان: 3

ده مطالب و مسؤوليت ساير اشخاصي را كه در ارتكاب جرم ماده فوق مسؤوليت نويسن 7گذار در تبصره قانون
  دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شركاي جرم را پذيرفته است.

اعمال ساير دست اندركاران مطبوعات نظير سردبير، خبرنگار، ويراستار و ... در صورتي جرم است كه مشمول 
كنندگان و فروشندگان مطبوعات خالف عفت عمومي، چه در مورد توزيع عناوين مجرمانه تلقي گردد. چنان

  ق.م.ا به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است. 640ماده  3و  1بند 

  صالحيت محاكم در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي 4

آن،  4و بر اساس تبصره ماده  1381هاي عمومي و انقالب در سال با تصويب و اجراي قانون تشكيل دادگاه
يم مطبوعاتي و سياسي، در صالحيت دادگاهي با عنوان كيفري استان قرار گرفت. پيش از رسيدگي به جرا

  هاي عمومي و انقالب صالح به رسيدگي بودند.تصويب اين قانون، دادگاه

  هاي جرايم مطبوعاتيويژگي

ازات قانون مطبوعات براي جرايم مطبوعاتي امتي 34قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده  168اصل 
  اند.بهرهاند كه جرايم عادي از آن بيخاصي مقرر داشته

  حضور هيأت منصفه

اند تا درباره صحت و سقم اعمال منتسب به متهم، در جريان هيأت منصفه افرادي هستند كه دعوت شده
  دادرسي اظهار نظر نمايند.

توانند بدون نياز به د و ميدر حقوق كشور ما، هيأت منصفه حداقل با حضور هفت نفر از اعضا رسميت دار
  گيري كنند.استدالل و توجيه حقوقي و استناد قانوني، در تعيين سرنوشت دعوي، تصميم

توانند در مورد هر جرم فلسفه ايجاد هيأت منصفه كه نماينده افكار عمومي هستند آن است كه بهتر مي
استفاده از آزادي و در نتيجه جرم  مطبوعاتي اظهار نظر كنند كه آيا انتشار خبر يا مطلبي خاص، سوء

  شود يا صرفا عمل به وظيفه بوده يا يك انتقاد بوده و جرم نيست.محسوب مي

  علني بودن دادرسي
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هاي كيفري و مدني در حقوق اصل علني بودن محاكمات يكي از اصول پذيرفته شده در خصوص دادرسي
رل قاضي از طريق نظارت همگاني، دور نگه داشتن كشور ما است كه فوايد مهمي را در پي دارد از جمله كنت

  دستگاه قضا از مظان اتهام و پيش داوري، جلب اعتماد مردم و ... 

رسد پذيرش ق.ا مقرر داشته رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است؛ اما به نظر مي 168در اصل 
گونه الح افراد يا كشور، غير علني بودن اينها، مصاين اصل به نحو مطلق، منطقي نيست زيرا در برخي پرونده

  كند.محاكمات را ايجاب مي

  قانون مطبوعات تفسير 
  فصل اول / تعريف مطبوعات

. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در 1ماده 
اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، 

  نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.

  ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد. 1تبصره 

  ون ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قان 2تبصره 

  مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

  ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.  3تبصره 

  فصل دوم / رسالت مطبوعات 

  . رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد، عبارت است از:2ماده 

و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره  الف. روشن ساختن افكارعمومي وباالبردن سطح معلومات
  درماده يك.

  ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان شده است.

  ج. تالش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
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اعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اش
  فرهنگ اصيل اسالمي و گسترش فضايل اخالقي.

  ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.

تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ 
  وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسالمي باشد. 

  
  

  صل سوم / حقوق مطبوعات ف

. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت 3ماده 
  موازين اسالمي و مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند.

  خريب مي باشد.تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدالل و پرهيز از توهين، تحقيرو ت
. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر 4ماده 

  مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه 5ماده 
  رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است. باشد با

) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا 5) و (4ـ متخلف از مواد( 1تبصره 
  دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

االتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات الزم  2تبصره 
  تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.

ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او  3تبصره 
  نون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد. و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قا

  
  فصل چهارم / حدود مطبوعات

. نشريات جز درمورد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي و خصوصي كه دراين فصل 6ماده 
  مشخص مي شوند آزادند:
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س جمهوري اسالمي لطمه وارد . نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي و ترويج مطالبي كه به اسا1
  كند.

  . اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي.2

  . تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.3

  . ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.4

عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسالمي ايران  . تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي5
  در داخل يا خارج .

. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، نقشه و 6
استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسالمي ومحاكم غيرعلني دادگستري و 

  ع قضايي بدون مجوز قانوني.تحقيقات مراج

  . اهانت به دين مبين اسالم و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.7
. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت 8

  اريكاتور باشد.شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا ك

. سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسالم( داخلي و 9
  خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)

آثار و نوشته هاي  تبصره ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از
  ديگران به خود يا غير، ولو بصورت ترجمه.

. استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاوير ومحتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ 10
تشريفات وتجمالت نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي 

  .از حقوق آنان

قانون مجازات اسالمي  698تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر درماده 
  خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.

  . پخش شايعات و مطالب خالف واقع ويا تحريف مطالب ديگران.11

  .. انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي12
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  . موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:7ماده 

الف. چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده ويابه دستور دادگاه به 
  طور موقت يا دايم تعطيل گرديده است.

  به نوع آن متعهد شده است.ب. انتشارنشريه به گونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي 
ج. انتشارنشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند ازنظر نام، 

  عالمت و شكل اشتباه شود.

  
  د. انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن. 

، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از تبصره ـ مراكز نشر
  نون تشخيص داده شود، نمي باشند.سوي دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج دراين قا

  فصل پنجم / شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه 

وقي با سرمايه ايراني واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد . انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حق8ماده 
  اسالمي آزاد است. استفاده نشريات ازكمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.

ـ مطبوعاتي كه ازطرف سازمانهاي آزادي بخش اسالمي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواندبا  1تبصره 
شخاص غيرايراني درچهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت سرمايه و مسئوليت ا

  وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

ـ كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و  2تبصره 
  .ارشاداسالمي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود

ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي،شرطي،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب  3تبصره 
  مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت.

  . الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:9ماده 

  . تابعيت ايران.1

  سال سن. 25قل . دارابودن حدا2

  . عدم حجرو ورشكستگي به تقلب و تقصير.3
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. عدم اشتهار به فساد اخالقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسالمي كه موجب محروميت از 4
  حقوق اجتماعي باشد.

. داشتن صالحيت علمي درحد ليسانس و يا پايان سطح درعلوم حوزه اي ، به تشخيص هيئت نظارت 5
  اين قانون. 10ه موضوع ماد

  . پايبندي والتزام عملي به قانون اساسي.6

  
  ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:

ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشدو دراساسنامه وياقانون تشكيل خود مجاز به انتشار  1
  نشريه باشد.

عاليت شخص حقوقي بوده ومحدوده جغرافيايي انتشار آن همان ـ زمينه فعاليت نشريه مرتبط بازمينه ف 2
  محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.

ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خوديا شخص ديگري را به عنوان مديرمسئول واجد شرايط  1تبصره 
  مندرج دراين ماده معرفي نمايد.

كت دولتي ياخصوصي كه فقط براي استفاده ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شر 2تبصره 
اين  2كاركنان منتشر و رايگان دراختيار آنان قرار مي گيرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسالمي با رعايت ماده 

  قانون كافي است.

  ـ با يك پروانه نمي توان بيش ازيك نشريه منتشر كرد. 3تبصره 

مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه درنشريه  ـ صاحب امتياز درقبال خط مشي كلي نشريه 4تبصره 
  به چاپ مي رسد و ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.

ـ نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري،رؤساي سازمانهاي دولتي،  5تبصره 
نكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم مديران عامل و رؤساي هيئت مديره شركتها و با

درمورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و 
شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز درتهران و مراكز استانها و شهرستانها 

درمشاغل مذكور بوده  1357بهمن  22تا  1342ه رژيم سابق كه درفاصله زماني پانزدهم خرداد و وابستگان ب
و همچنين كساني كه دراين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنراني دراجتماعات خدمتگزار 
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  تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.
ـ هيئت نظارت موظف است جهت بررسي صالحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذيصالح  6تبصره 

(وزارت اطالعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ) استعالم نمايند. مراجع مذكور 
مايد. درصورت موظفند حداكثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارك معتبر به هيئت نظارت اعالم ن

  عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صالحيت آنان تاييد شده تلقي مي گردد.
ـ مسئوليت مقاالت و مطالبي كه درنشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين  7تبصره 

  اشند،نخواهد بود.مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده وساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته ب
ـ اعضا و هواداران گروههاي ضد انقالب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقالب  8تبصره 

اسالمي كه به جرم اعمال ضدانقالبي ويا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني 
غ مي كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران فعاليت و يا تبلي

  سمت درنشريات را ندارند.

  
ـ اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صالحيت علمي و اخالقي الزم و  10ماده 

  مؤمن به انقالب اسالمي مي باشند ، عبارتند از:

  
  الف ـ يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه .

  
  ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده تام االختيار وي. ب

  
  ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس.

  
  د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

  
  ه ـ يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

  
  انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم. و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به
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  ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب آن شورا.

  
ـ اين هيئت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد، ظرف يك ماه  1تبصره 

  يل مي شود.قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسالمي تشك
  ـ تصميمات هيئت نظارت قطعي است. اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع د رمحاكم  2تبصره 

  نخواهد بود.

  
ـ دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي شود و زير نظر آن  3تبصره 

  هيئت انجام وظيفه مي نمايد.

  
ارشاد اسالمي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) اين ماده است و  ـ وزارت 4تبصره 

مرجع تشخيص صالحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج درصدر اين ماده، هيئت سه 
  نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج مي باشند.

  
ت هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رياس 5تبصره 

  پاسخگويي عملكرد هيئت مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صالح خواهد بود.

  
ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت  11ماده 

  نظارت بر مطبوعات است.

  
) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص 9كي از شرايط مقرر درماده (تبصره ـ درصورتي كه صاحب پروانه ي

  ) و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود.10هيئت نظارت مقرر درماده (
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز  12ماده 

يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز اعضاي هيئت نظارت،ظرف مدت 
  طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
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) هيئت نظارت 7) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (4) و(3) به جزبند (6تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (
يد و درصورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت مي تواند نشريه را توقيف نما
  رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

  
ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه،  13ماده 

را انجام داده و  درباره صالحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي الزم
مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر داليل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد 

ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر  2اسالمي موظف است حداكثر ظرف 
  كند.

را فاقد گردد،يافوت شود ويا استعفا دهد،  9در ماده ـ درصورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج  14ماده 
ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد  3صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 

اسالمي معرفي كند، درغير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تازماني كه صالحيت مدير به 
  مدير به عهده صاحب امتياز است.تاييدنرسيده است، مسئوليتهاي 

  
ـ اعالم نظر هيئت نظارت مبني برتاييديا عدم تاييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ  15ماده 

  معرفي توسط وزارت ارشاداسالمي خواهد بود.

  
در ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و  16ماده 

غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از 
بين مي رود، عدم انتشار منظم نشريه دريك سال نيز اگر بدون عذرموجه (به تشخيص هيئت نظارت) 

  باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.

  
د (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و درصورت عدم نشر ظرف تبصره ـ نشريه اي كه ساالنه منتشر مي شو

  يكسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.

  
ـ پروانه هايي كه برطبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي  17ماده 
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انون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين ق
  قانون اقدام نمايد.

  
ـ درهرشماره بايدنام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه درآن به چاپ  18ماده 

يره مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشارنوع نشريه( ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غ
  ) درصفحه معين ومحل ثابت اعالن شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاداين ماده مي باشند.

ـ نشريات درچاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف وتمجيد كاال يا خدماتي كه از طرف  19ماده 
آيين  12رعايت ماده يكي ازمراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با 

  نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.
تبصره ـ درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كاال و 

تن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمي تواند ازم
  فراتر رود.

  
ـ هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود  20ماده 

را درآن ثبت كند وبيالن ساالنه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسالمي بفرستد. وزارت ارشاد اسالمي 
  روقت الزم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر ابازرسي مي نمايد.ه

  
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسالمي اطالع 

  دهند.
ـ مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و  21ماده 
  ان ارسال نمايند:رايگ

  
  الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

  
  ب ـ مجلس شوراي اسالمي.



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۴٩

 

  
  جـ دادگستري مركز استان محل نشر.

  
ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري  22ماده 

  اسالمي است.

  
ارشاد اسالمي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسالمي  ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت

  خواهد رسيد. 

  
  

  فصل ششم / جرايم

  
ـ هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخالف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص  23ماده 

ان نشريه (اعم از حقيقي ياحقوقي) مشاهده شود،ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي هم
بفرستدو نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول 
پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به 

  ين و افترا به كسي نباشد.چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توه
ـ اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد  1تبصره 

براي معترض باقي است. درح قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن 
  دريك شماره درج شود. مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد

ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي درجريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه  2تبصره 
  حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

زد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي تواند به ـ درصورتي كه نشريه ازدرج پاسخ امتناع ور 3تبصره 
دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري درصورت احراز صحت شكايت،جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار 
مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه، كه مدت آن 

  به دادگاه ارسال مي كند.حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، 



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۵٠

 

  
ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي درجهت شكايت به مراجع  4تبصره 

  قضايي نمي باشد.

  
  ـ اشخاصي كه اسناد ودستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قالع و  24ماده 

لح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل استحكامات نظامي را درزمان جنگ يا ص
  تا برابرمقررات رسيدگي شود.

  
ـ هركس بوسيله مطبوعات مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي برضد امنيت داخلي يا سياست  25ماده 

ورتي كه اثري خارجي كشور كه درقانون مجازات عمومي پيش بيني شده است، تحريص و تشويق نمايد درص
برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم، و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق 

  نظر حاكم شرع ، براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

  
ـ هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسالم ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد  26ماده 
ر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون منج

  تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.

  
ـ هرگاه در نشريه اي به رهبر جمهوري اسالمي ايران ويا مراجع مسلم تقليد اهانت شود،پروانه آن  27ماده 

  ب به محاكم صالحه معرفي ومجازات خواهند شد.نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطل
  تابع شكايت مدعي خصوصي نيست. 27و  26،  25، 24تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 

ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي ممنوع و موجب تغزير شرعي است و اصرار  28ماده 
  د.برآن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بو

  
ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسالمي ومذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا  29ماده 

تحقيقات مراجع اطالعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاي آن مجاز نيست، ممنوع است و درصورت تخلف 
  طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۵١

 

  
وع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و ـ انتشار هر ن 30ماده 

نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي گردد و 
تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت تعقيب درهر مرحله 

  باشد متوقف خواهد شد. اي كه

  
ـ درمواردفوق، شاكي( اعم ازحقيقي يا حقوقي) مي تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب  1تبصره 

مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم 
  متناسب صادر نمايد.

  
مطالب مذكور درماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفا هتاكي به  ـ هرگاه انتشار 2تبصره 

بازماندگان وي به حساب آيد، هريك ازورثه قانوني مي تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق 
  اقامه دعوي نمايد.

  
  اسرار شخصي باشد، ـ انتشار مطالبي كه مشتمل برتهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي  31ماده 

  ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تا زماني كه پرونده درمرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق  31، 30تبصره ـ درمورد مواد 

ادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد،درصورت تخلف رييس د
حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابالغ مي شود ودرصورت تكرار تاموقع 

  صدورراي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.

  
ي كند، يا بدون ـ هركس درنشريه اي خود را برخالف واقع صاحب پروانه انتشار يامدير مسئول معرف 32ماده 

  داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبوررا طبق قانون از دست داده اند 

  نيز مي شود.



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۵٢

 

  
ت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري ـ الف . هرگاه درانتشار نشريه، نام يا عالم 33ماده 

كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت ويك روز تا 
) ريال محكوم مي 000/000/10) ريال تا ده ميليون ( 000/000/1سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (

  ت منوط به شكايت شاكي خصوصي است.شود. تعقيب جرم ومجازا

  
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هرنوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه 
مذكور از نام،عالمت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بالفاصله توقيف مي گردد، مرتكب به 

) ريال تا بيست  000/000/2و جزاي نقدي ازدوميليون ( مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه
  ) ريال محكوم مي شود.000/000/20ميليون (

  
ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صالحيت ذاتي مي تواند درمحاكم  34ماده 

  نصفه الزامي است.عمومي يا انقالبي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت م
  تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي درمحاكم صالح مراكزاستانها رسيدگي مي شود.

  
ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسالمي و اين قانون براي آن  35ماده 

  مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:

  ) ريال .000/000/20) تا بيست ميليون (000/000/1نقدي از يك ميليون(الف ـ جزاي 
  ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.

تبصره ـ دادگاه مي تواند درجرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شالق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل 
  نمايد:

  ) ريال . 000/000/50) ريال تا پنجاه ميليون ( 000/000/2الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (
  ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.

  ج ـ محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال. 

  
  



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۵٣

 

  
   فصل هفتم / هيئت منصفه مطبوعات

  
  ـ انتخاب هيئت منصفه به طريق ذيل خواهد بود: 36ماده 

  
هر دوسال يكبار درمهرماه، جهت تعيين اعضاي هيئت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان ، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و 

مه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد نماينده شوراي سياستگذاري ائ
اسالمي استان و با حضور وي و رييس كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر مركز استان، رييس سازمان 

  تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود.

  
) نفر از افراد مورد اعتمادعمومي راازبين گروههاي 14انها () نفر و درساير است21هيئت مذكور درتهران (

مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نويسندگان و روزنامه نگاران،وكالي 
دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسيجيان) به عنوان 

  انتخاب مي كند.اعضاء هيئت منصفه 

  
ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رييس كل دادگستري مكلف مي باشند  1تبصره 

  نسبت به دعوت از افراد يادشده و انتخاب هيئت منصفه اقدام نمايد. 

  
ين ماده ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفريا كمتر برسد، هيئت مذكور درا 2تبصره 

  موظف است،ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيئت منصفه اقدام نمايد.
  ـ اعضاي هيئت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: 37ماده 

  
  ـ داشتن حداقل سي سال سن و تاهل. 1

  
  كيفري. مؤثر محكومي ـ نداشتن سابقه 2



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۵۴

 

  
  ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. 3

  
  ـ صالحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي . 4

  
) اين قانون، مراتب توسط رييس كل 36ـ پس از انتخاب اعضاي هيئت منصفه، موضوع ماده( 38ماده 

دادگستري استان به اعضاء ابالغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته 
ز تمامي اعضاي هيئت منصفه دعوت مي كند تا درجلسه محاكمه حضور يابند. قبل از زمان رسيدگي، ا
نفر از اعضاء هيئت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران مالك  7دادگاه با حضور حداقل 

  تصميم گيري هيئت منصفه خواهد بود. اعضاي هيئت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
  تصميمات هيئت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.ـ  1تبصره 
ـ چنانچه دردوجلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيئت منصفه به حد نصاب نرسد،  2تبصره 

  دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.

  
ه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيئت منصفه انجام ـ دبيرخان 3تبصره 

  وظيفه مي نمايد.

  
ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب  39ماده 

دگي كننده به دو سال دادگاه حاضر نشود يا از شركت دراتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسي
  محروميت از عضويت درهيئت منصفه محكوم مي شود. راي دادگاه قطعي است.

  
تبصره ـ هريك از اعضاي هيئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور يابد، موظف 

رساند، درغير اين است دوروز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه ب
صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه دراين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده 

  باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعالم نمايد.



 _نشر در پايگاه حقوقی، حق گستر۵۵

 

  
  عذر موجه همان است كه درآيين دادرسي احصاء گرديده است.

  
جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر ـ اعضاي هيئت منصفه درابتداي اولين  40ماده 

قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون درنظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي 
  و امانت داري، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايد.

  
  قانون درمورد رد قضات پيش بيني شده است. ـ موارد رد اعضاي هيئت منصفه همان است كه طبق  41ماده 
  ـ هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيئت منصفه سؤاالتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت  42ماده 

  طرح،تسليم رييس دادگاه مي نمايند.

  
  ـ پس از اعالم ختم رسيدگي، بالفاصله اعضاء هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را  43ماده 

  دردو مورد زير به دادگاه اعالم مي دارند:

  
  الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟

  
  ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

  
ـ پس از اعالم نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و  1تبصره 

  طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد.

  
ـ درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر  2صره تب

  برائت صادر كند.
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ـ درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد  3تبصره 

  م نيست.نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر حضور هيئت منصفه الز

  
  ـ حضور هيئت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانون الزم نيست. 4تبصره 

  
ـ هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از  44ماده 

مجدد آن بالمانع مي نشريه در صورتي كه قبال توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار 
  باشد. 

  
  فصل هشتم / موارد متفرقه

  
ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد  45ماده 

  اسالمي است . اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.

  
د كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا درصورتي كه به حكم ـ صاحب امتياز و مدير مسئول موظفن 46ماده 

دادگاه يا راي هيئت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات 
  قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

  
فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت  47ماده 

  وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

  
ـ اين قانون از جمله درموردنحوه تشكيل هيئت نظارت و هيئت منصفه از تاريخ تصويب الزم االجرا  48ماده 

 25/5/1358است و نيز از تاريخ تصويب،كليه قوانين مغاير با آن از جمله اليحه قانوني مطبوعات مصوب 
  1انقالب لغو مي گردد./ ق شوراي 
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تصويب متمم قانون  در ايران، نهاد هيات منصفه به معناي امروزي آن سابقه تاريخي طوالني ندارد و به زمان
به اين موضوع اشاره شده بود . پس  اساسي انقالب مشروطيت باز مي گردد كه در اصل هفتاد و نهم آن قانون

قانون  168بيشتري پيدا نمود و به موجب اصل  ت منصفه اهميتاز پيروزي انقالب اسالمي ، مساله هيا
منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي مورد پذيرش  اساسي جمهوري اسالمي ايران نهاد هيات

به موجب اصل مذكور رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و  . قرار گرفته و تثبيت شده است
 و 4محاكم دادگستري صورت ميگيرد . در جرايم مطبوعاتي به موجب تبصره ماده  منصفه در با حضور هيات

رسيدگي با حضور  قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري، 20ماده  1تبصره 
دگي براي اعضاي هيات منصفه در رسي هيات منصفه و در دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد . شرايط الزم

گرديده است كه از اين شرايط ميتوان به داشتن  قانون مطبوعات مشخص 37به جرم مطبوعاتي طبق ماده 
 . سابقه محكوميت مؤثر كيفري و ... اشاره داشت نداشتن حداقل سي سال سن ، تأهل و

 

 

ي ، مراتب توسط رييس كل دادگستر قانون مطبوعات 36طبق ماده  پس از انتخاب اعضاي هيات منصفه
گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي حداقل يك هفته قبل از زمان  استان به اعضا ابالغ مي

 تمامي اعضاي هيات منصفه دعوت ميكند تا در جلسه محاكمه حضور يابند . دادگاه با حضور رسيدگي از

پايان  وظفند تاحداقل هفت نفر از اعضاي هيات منصفه رسميت خواهد داشت و اعضاي هيات منصفه م
در برابر قرآن مجيد به  جلسات دادگاه حضور داشته باشند . اعضاي هيات منصفه بعد از انتخاب در جلسه اي

هاي شخصي و گروهي و با رعايت صداقت  خداوند متعال سوگند ياد ميكنند كه بدون در نظر گرفتن گرايش
وظيفه كنند . ياد آوري ميشود كه تا اوايل دهه  باطل انجام ، تقوا ، امانت داري در راه احقاق حق و ابطال

 مطبوعاتي با حضور هيات منصفه ، انگشت شمار بودند . به طوري كه با مطالعه تاريخ هفتاد ، دادرسي هاي

ديگر نمونه  1334ايران در يكصد سال اخير ، به جز تشكيل هيات منصفه در صدر مشروطيت و اواسط سال 
 . مالحظه نمي شود 1370سال  اي از تشكيل هيات منصفه تا

 

 

مشورتي  تعارض نظر قاضي و هيات منصفه هم بايد بدانيم كه همواره نظريه هيات منصفه نظري در مورد
نهايي خواهد بود . هر چند  گيرنده است و براي قاضي الزام آور نيست و در نهايت اين قاضي است كه تصميم

و مطبوعاتي ، با لزوم تبعيت قاضي  به جرايم سياسيكه فلسفه حضور اعضاي هيات منصفه در رسيدگي 
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به  1358تنها در مصوبه شوراي انقالب اسالمي موصوب  دادگاه از نظر هيات منصفه معنا پيدا ميكند ، ولي
آن به دليل آن كه محاكمات سياسي و مطبوعاتي در كشور ما چندان  اين تبعيت توجه شده بود و پس از

در اين مورد سكوت كرد ولي پيامدهاي پس از آن  1364تصويب قانون مطبوعات  در مطرح نبود ، قانونگذار
كامل  به سويي برد كه استقالل 1379دغدغه خالف شرع بودن اين موضوع ، قانونگذار را در سال  و تشديد

ه به كه با اصل توجه دادگا قاضي در مقابل نظر هيات منصفه را در نظر گرفته و مقرراتي را به تصويب رسانيد
نيز مورد تاكيد  1382قانون هيات منصفه در سال  ديدگاه عمومي در صدور راي ناسازگار بود . اين ديدگاه در

  قرار گرفت

. 

  

 

 حضور هيات منصفه در محاكمه مطبوعاتي اينك بايد به علني بودن رسيدگي به جرايم پس از بررسي لزوم

قانون آئين دادرسي  ي كه به دادرسي علني تاكيد دارد ،قانون اساس 165مطبوعاتي بپردازيم . عالوه بر اصل 
نموده و چنين تعريف كرده است كه  پيش بيني 188 ماده 1كيفري نيز ، علني بودن دادرسي را در تبصره 

حضور افراد در جلسات رسيدگي است . خبرنگاران  منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت
از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا  ور در دادگاهرسانه ها ميتوانند با حض

فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متشكي عنه باشد منتشر نمايند .  مشخصاتي كه معرف هويت
 تضمينات مهم امنيت قضايي ، علني بودن دادرسي هاي مطبوعاتي است . منظور از علني بودن يكي ديگر از

جريان آن را از  ي اين است كه افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگيدادرس
عدالت واقعي قضايي اطمينان  نزديك ببينند و به اجراي دقيق قوانين ، بي طرف بودن دادرسان و وجود

دادگستري مورد سنجش و  انتشار دهند تا كاركرد خاطر پيدا كنند و مطبوعات نيز بتوانند جريان دادرسي را
 ارزيابي افكار عمومي قرار گيرد

 . 

 

امتيازاتي است كه مجرمان  همانطور كه پيشتر اشاره شد ، علني برگزار شدن محاكمات مطبوعاتي ، يكي از
محاكمات عادي شرط علني برگزار شدن  مطبوعاتي از آن برخوردار هستند زيرا اين در حالي است كه در

بر خالف اخالق حسنه نبوده و هم چنين مخل  كه موضوع دادرسي ، منافي عفت ومحاكمات اين است 
خانوادگي نيز در خواستي از طرفين مبني بر غير علني بودن  امنيت يا احساسات مذهبي نباشد و در امور
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علني برگزار شدن دادرسي مطبوعاتي منوط به هيچ كدام از اين شروط نيست و  نباشد ، در حالي كه لزوم
 . علني برگزار گردد واره بايدهم

  برگزاري دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني
اليحه آيين دادرسي كيفري دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيئت  305با اصالح ماده 

 شود. منصفه برگزار مي

اري علني جلسات دادرسي هستند. بر ها ملزم به رعايت اصل برگز مطابق قانون اساسي، دادگاه -گروه قضايي
شود و حضور افراد بالمانع است مگر آنكه  قانون اساسي تمامي محاكمات بايد علني برگزار  165اساس اصل 

به تشخيص قاضي علني بودن آن منافي مصلحت نظام، عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي 
باشد. البته انتظار افكار عمومي در رسيدگي به خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني ن

بوده است كه در مرحله   هزار ميلياردي علني برگزار شدن اين دادگاه3هاي بزرگي چون فساد مالي  پرونده
رفت مرحله دوم رسيدگي به اين پرونده  اول رسيدگي به اين پرونده اين مهم محقق شده است و انتظار مي

المللي مطبوعات  ن طور كه قاضي ناصر سراج با حضور در نوزدهمين نمايشگاه بيننيز علني برگزار شود، هما
وگو با ايسنا، از آغاز رسيدگي به مرحله دوم پرونده فساد بزرگ مالي در شعبه اول  ها، در گفت و خبرگزاري

د مالي نيز آيا مرحله دوم رسيدگي به پرونده فسا"دادگاه انقالب خبرداده بود و در پاسخ به اين سوال كه 
هاي ما علني است مگر اينكه استثنايي وجود داشته  همه دادگاه« تاكيد كرده بود:  "علني است يا خير؟

البته گويا دادگاه اين پرونده براي آن بخش از متهماني كه كيفرخواست آنها صادر شده در حال » باشد.
د و بيش از اين درگير برگزاري دادگاه هاي برگزاري است و قوه قضاييه در نظر دارد كه سريعتر به نتيجه برس

علني نشود و بتواند احكام صادر شده را به اطالع عموم رسانده و پاسخي روشن براي اذهان عمومي باشد. 
ها و داليل قانوني براي غير  يي با بهمن كشاورز به بررسي اصل علني برگزار شدن دادگاه وگو درگفت» قانون«

 فساد بزرگ مالي پرداخته است. علني برگزار كردن دادگاه

  شوند بر اساس قانون اساسي محاكمات علني برگزار مي

  
شود و  قانون اساسي در محاكمات علني برگزار مي 165بهمن كشاورز با بيان اين مطلب كه به موجب اصل 

نظم  بودن آن منافي عفت عمومي و حضور افراد بالمانع است، افزود: مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني
عمومي باشد و يا طرفين دعوا تقاضا كنند محاكمه علني نباشد. اين حقوقدان در ادامه تصريح كرد: مالحظه 

 165بودن آنهاست و استثنائات در مورد اين حكم كلي در اصل  شود اصل در برگزاري محاكمات، علني مي
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ن اساسي، توضيح داد: در خصوص قانو 168بيان شده است. اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اصل 
كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و  اعالم مي 168جرايم سياسي و مطبوعاتي اصل 

گيرد. وي عنوان كرد: نحوه انتخابات اختيارات هيأت  با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي
  كند. زين اسالمي تعريف ميمنصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موا

  دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد علني برگزار شوند

  
، خاطر نشان كرد: اوال، به نظر بعضي جرايم سياسي و مطبوعاتي در هر صورت 168كشاورز در توضيح ماده 

ياسي و شامل جرايم س 165بايد به صورت علني محاكمه شوند. به عبارت ديگر استثناء بيان شده در اصل 
تواند به عنوان منافي عفت عمومي يا مغاير نظم عمومي بودن  شود. وي ادامه داد: دادگاه نمي مطبوعاتي نمي

 168دادگاه علني محاكمه را غيرعلني اعالم كند. البته در اين مورد بر مبناي قواعد اصولي و اينكه اصل 
وگوي فعلي ما  كرد كه از حوصله گفتهاي گوناگوني مطرح  توان بحث آمده است مي 165مؤخر بر اصل 

بيرون است. اين حقوقدان تصريح كرد: ثانيا، هيأت منصفه براي مطبوعات تشكيل شده است اما در مورد 
  نحوه انتخاب و شرايط اعضاي هيأت منصفه بحث بسيار وجود دارد كه بايد مستقال مطرح شود.

  

  شدن دادگاه دارد، تاكيد بر علني برگزار 1358تبصره اصالحي مصوب سال 

  
بودن  منظور از علني«گويد:  مي 188، مربوط به ماده 1358در اين حال تبصره اصالحي مصوب سال « 

توانند با  ها مي محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه
ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت  حضوردر دادگاه از جريان رسيدگي، گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون

فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متهم باشد منتشر كنند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره 
بودن اصل است و دادگاه فقط در موارد سه  شود در اين ماده نيز شرط علني مالحظه مي». در حكم افتراست

ر كند. كشاورز بابيان اين مطلب كه مسئله منافي عفت و اخالق تواند محاكمه را غيرعلني برگزا گانه مي
حسنه بودن جرم يا جرايمي با قضاوت عرفي قابل احراز و درك است و دادگاه در اين مورد مشكلي ندارد، 

هاي مدني ما، حضور  افزود: تكليف مسائل خانوادگي و دعاوي خصوصي هم روشن است و اصوال در دادگاه
  ست.تماشاچي معمول ني
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بودن دادگاه مخل احساسات مذهبي شود نيز كم و بيش قابل احراز است و  وي ادامه داد: اينكه علني

دار كند. آنچه پيچيدگي دارد بحث مخل  مشخص است چه مواردي ممكن است احساسات مذهبي را جريحه
  امنيت بودن يك محاكمه است.

  
ت قانون اساسي اصوال متعرض مسئله امنيت نشده اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: آنچه مسلم اس

بلكه از نظم عمومي نام برده است. قانون آيين دادرسي كيفري بدون ذكر نظم عمومي امنيت و احساسات 
ها اضافه كرده است. از آنجا كه  بودن دادگاه مذهبي را مطرح و اخالق حسنه را نيز به موارد امكان غيرعلني

قانوني است آزمايشي و موقت و حتي در شرايط فعلي زمان اجراي موقتي آن هم  قانون آيين دادرسي كيفري
رسد بايد در قانون بعدي تكليف قضيه به نحوي  منقضي شده و با اذن ولي امر در حال اجراست. به نظر مي

  روشن شود كه مفاد اين قانون با قانون اساسي معارضه نداشته باشد.

  
تواند غيرعلني باشد.  طور كلي نمي دگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بهرسد رسي مضافا اينكه به نظر مي

هزار ميلياردي كه مرحله اول آن علني  3كشاورز در پاسخ به اين سوال كه در رابطه با برگزاري پرونده فسار 
 برگزار شده اما مرحله دوم غير علني در حال برگزاراست،دليل غير علني برگزار شدن اين دادگاه چيست،

اين محكمه در  188توضيح داد: در اين مورد خاص البته نظر دادگاه محترم است و با توجه به اطالق ماده 
  گيرد مورد علني بودن يا نبودن تصميم مي

  قانون هيات منصفهتفسير 
  

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در دادگاه صالحه  – 1ماده 
 رد.صورت مي گي

  هيات منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي گردد.

اعضاء هيات منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون ، اساتيد دانشگاه ،  – 2ماده 
مان ، وكالي دانشجويان ، پزشكان ؛ مهندسان ، كارگران ، كشاورزان ، نويسندگان ، روزنامه نگاران ، معل
  دادگستري ، كارمندان ؛ هنرمندان ؛ پيشه وران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
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انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات منصفه هراستان ازبين اقشارو صنوف مختلف از طريق اعالم  – 3ماده 
رعه و به صورت علني خواهد بود. عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيات منطفه به قيد ق

هيات منصفه هراستان در اولين جلسه خود يكي از اعضاء را براي مدت دوسال به عنوان دبير هيات منصفه 
انتخاب خواهد كرد . دبير ، مسووليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد. حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره 

  ت منصفه استان انتخاب خواهد شد.مسووليت دبير، دبير جديد به وسيله هيا

امور اجرايي اين ماده در هر استان زير نظر رئيس قوه قضائيه يا فردي كه ايشان تعيين مي كند و با حضور 
رئيس شوراي اسالمي استان و دونفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مي شود. 

  ز ناظرين معتبر است.قرعه كشي با حضور حداقل دو نفر ا

  اعضاء هيات منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: -4ماده 

  . تابعيت جمهوري اسالمي ايران1

  . مسلمان بودن2

  . التزام عملي به قانون اساسي3

  . حداقل سي سال سن4

  . عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي5

  . داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن در علوم حوزوي6

تعداد اعضاء هيات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با جمعيت بيش از يك ميليون  – 5اده م
  نفر دويست و پنجاه نفر و در اسانهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يكصدو پنجاه نفر مي باشد.

  پس از تعيين دو سوم اعضاء هيات منصفه رسميت مي يابد. – 1تبصره 

حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيات منصفه براي انتخاب هيات منصفه جديد اقدام خواهد  – 2تبصره 
شد. ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره هيات منصفه ، اعضاء هيات 

  منصفه بعدي مشخص شده باشند.

ان بيست و يك نفر و در ساير مراكز استانها چهارده هيات منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهر – 6ماده 
نفر انتخاب مي شوند. دبير هيات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از نمايندگان ادگستري 
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و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكي قرعه كشي را انجام مي دهد. حضور نمايندگان 
  ي شهر در مراسم قرعه كشي الزامي است.دادگستري و شورا

در تركيب هيات منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دونفر از طريق  - 1نبصره
  قرعه كشي انتخاب شوند.

در صورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز  – 2تبصره 
ده روز مذكور دراين ماده الزامي نيست . و دبير عيات منصفه موظف است ضمن همكاري فراهم باشد، رعايت 

  با قاضي مربوطه اعضاء هيات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفي نمايد.

در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر اعضاء هيات منصفه تشكيل  – 7ماده 
  خواهد يافت . مالك تصميم گيري هيات منصفه آراء اكثريت حاضران خواهد بود.شده و رسميت 

  اعضاء هيات منصفه موظفند تاپايان جلسات دادگاه حضو رداشته باشند.

دبيريخانه هيات منصفه زير نظر هيات منصفه انجام وظيفه مي كند و بودجه آن از محل كمكهاي  -  8ماده 
  اهدايي تامين خواهد شد.

چنانچه هريك از اعضاء هيات منصفه بدون عذرموجه در چهارجلسه متوالي يا شش جلسه متناوب  – 9ماده 
در دادگاه حاضر نشوند ويابه همين ترتيب از شركت در اتخاذ تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه 

  به دوسال محروميت از عضويت در هيات منصفه محكوم مي شوند.

هيات منصفه كه با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضرشود موظف است هريك از اعضاي  –تبصره 
دوروز قبل از جلسه دادرسي ، مراتب مغذوريت خودرا به طور كتبي و مستدل به استحضار دادگه برساند. 

. شود رسانده دادگاه اطالع به مراتب ممكن فرصت اولين در بايد شود حادث "درصورتي كه سبب عذر بعدا
 و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين درقانون موجه عذر. كردد مي محسوب غيرموجه وي عذر نصورتدرغيراي
صاء اح اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضائي كميسيون 28/6/1378 مصوب – دراموركيفري – انقالب

  شده است.

عال سوگند ياد اعضاي هيات منصفه بعداز انتخاب در جلسه اي دربرابر قرآن كريم به خداوند مت -10ماده 
مي كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي ، گروهي و بارعايت صداقت ، تقوي و امانت داري در راه 

  احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.
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رد صالحيت اعضاء هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور  -11ماده 
 قضات صالحيت رد همانند اسالمي شوراي مجلس حقوقي –كميسيون قضائي  28/6/1378كيفري مصوب 

  .بود خواهد

جهت طرح ،  "هرگاه درحين محاكمه ، اعضاي هيات منصفه سوالي داشته باشند مراتب را كتبا -12ماده 
  تسليم رئيس دادگاه مي كنند.

شور پرداخته و نظركتبي خودرا در دو  پس از اعالم ختم رسيدگي بالفاصله اعضاء هيات منصفه به - 13ماده 
  مورد زير به دادگاه اعالم مي دارند:

  متهم بزهكار است يا خير؟ –الف 

  درصورت بزهكاري ، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ -ب 

پس از اعالم نظر هيات منطفه ، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و  –تبصره 
  رت به صدور راي مي نمايد.طبق قانون مباد

  با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير مي گردد. -14ماده 

آيين نامه اجرايي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه بوسيله وزارتخانه هاي دادگستري  -15ماده 
  ، كشور و فرهنگ و ارشاد اصالمي تهره و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه  قانون فوق مشتمل
به تاييد شوراي نگهبان  17/1/1383يكهزاروسيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  رسيده است .

  

ي مطبوعات ارجح است يا دادگاه كيفري  نظر هيات منصفه
 !استان؟

عهده هيات نظارت بر  رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صالحيت متقاضي و مدير مسوول به
مطبوعات است و انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني با اخذ پروانه از وزارت 

. نشريه اي كه با داشتن پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر مي   فرهنگ و ارشاد اسالمي آزاد است 
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شود، مي تواند از امتيازات مقرر در قانون مطبوعات بهرمند شود.يكي از اين امتيازات وجود هيات منصفه 
است. اين هيات برايند تفكر عمومي است.گاه ممكن است از نظر عموم مردم فعلي جرم نباشد وليكن در 

  جرم شناخته شده باشد كه خواهيم ديد نظر اين هيات چه تاثيري بر راي دادگاه دارد.قانون 

قانون اساسي در بيان مطالب آزادند، لكن اين آزادي در  24هر چند مطبوعات و نشريات مطابق اصل 
ول شود به عهده مدير مسو چهارچوب قانون خواهد بود و مسووليت مقاالت و مطالبي كه در نشريه منتشر مي

باشند  كه اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته   است
  .نخواهد بود

حال چنانچه جرم مطبوعاتي محقق شود، پس از طي تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست از سوي 
مي شود. پس از اعالم ختم دادستان، دادگاه كيفري استان با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات تشكيل 

خود را در دو مورد زير به دادگاه اعالم  رسيدگي بالفاصله اعضاي هيات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي 
 :دارند مي

  الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟

 
  ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

نموده  در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم پس از اعالم نظر هيات منصفه دادگاه كيفري استان
در صورتي كه تصميم هيات منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه  .نمايد و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي

و به نظر مي رسد چنانچه نظر هيات منصفه بر برائت متهم  راي بر برائت صادر كند تواند پس از رسيدگي  مي
  بر مجرميت، نظر هيات منصفه مالك است.باشد و نظر دادگاه 
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