راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﻣﺘﮭﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ  -ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان
در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۵ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻟﮫای ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ ﺑﻮده
و ﺑﺴﯿﺎری در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ از دھﮫ ﭘﯿﺶ
ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻮﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﻮد ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزه
ﻧﯿﺰ اﯾﺮادات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ دارد .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﮑﺎب ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج
در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ »ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻼح اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﮫزدن ﺑﮫ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ« ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﺎ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺮم ﻋﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻼح اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻘﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﻤﯿﺸﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ را در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎدهای ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ
ﻗﺮار دھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ در ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده  ۲ﮔﻔﺘﮫ
ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ،ﺟﺮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ »ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم« را ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎده  ۶،اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻣﺠﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﻣﺠﺰا ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮭﺪاری از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻋﺎدی در ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﺒﺲ
ب ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس زﻧﺪان در طﻮل دوران ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﺒﺲ
پ ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ ﺗﮑﺮار ﺟﺮم
ت ـ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺑﻮدن ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ث ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺣﺒﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﮫ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﯿﻢ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺮوری ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻟﮑﻦ در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺪت آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﺎﺷﺪ.
ج ـ ﺣﻖ ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﮑﺎﺗﺒﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﮫ اول در طﻮل ﻣﺪت ﺣﺒﺲ
چ ـ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺘﺐ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت و رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در طﻮل ﻣﺪت ﺣﺒﺲ

راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﻣﺘﮭﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﻨﺪ پ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻗﺒﻼ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و راھﯽ زﻧﺪان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه و آنھﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ داﺷﺘﮫ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.

