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 رایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایرانج

 روح اهلل گودرزی

 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاداسالمی واحد قم

 چکیده

احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواسته ها و عالیق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های 

ساختاری و عینی الزم برای تاثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر یکدیگر و بر ساختارهای سیاسی فراهم می شود. در 

با دغدغه های مهمی و حقوق دانان  اب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسیاحزرکرد چگونگی کاطول دهه های گذشته، مطالعه 

های  بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه در باب حدود فعالیت احزاب باالخص احزاب سیاسی ، مانعتدوین قانونی جامع و  نظیر

تمرکزگرایی سازمان حزبی، نقش احزاب در روند رقابت، ساختار ائتالف های حزبی، تحلیل سیاستگذاری، شکل گیری روندهای 

برخی از دغدغه های مذکور تا حدودی برطرف  1931که البته با تصویب قانون جرم سیاسی در سال  مردم ساالری همراه بوده است

به عنوان یک  گردیدند لیکن با توجه به گسترش دایره جرایم با توجه به پیشرفت تکنولوژی وجود قوانین به روز و کارآمد همیشه

ن سیاسی در حزاب، از جمله مهمترین کنشگراازیرا  مشغله ذهنی در بین جامعه حقوقی کشور و سیاستمداران وجود خواهد داشت

موجبات شاید جرم انگاری حوزه فعالیت احزاب در عین حال که امری گریز ناپذیر است، و از نگاهی دیگر  جامعه محسوب می شوند

. مطالعه و بررسی جرایم احزاب در نظام حقوق کیفری ایران، نه تنها بیانگر همراه آوردیاسی آنها را به ن ستضییق و تحدید کنشگرا

قلمرو موسع یا مضیق حوزه مداخله کیفری در عرصه فعالیت سیاسی احزاب است، بلکه از دیگر سو موجبات نقد و ارزیابی سیاست 

، ضمن تجزیه و تحلیل جرایم احزاب در قوانین مربوطه، به نقد و ارزیابی وهشپژدر این . کیفری را در این خصوص فراهم مینماید

 .شود آنها در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته می

 حزب، جرم، احزاب، سیاسی، احزاب سیاسی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

گران  انگیز و مورد بررسی اندیشه حزب مهمترین نهاد سیاسی در سیاست و حکومت دموکراتیک و همواره یکی از موضوعات بحث

گیری، کارکرد حزب و از جمله  های شکل های اخیر بوده است. مسائلی از قبیل ساختار و اجزای حزب، زمینه علوم سیاسی در دهه

مانده،  در کشورهای عقباند. دادهای خاص بدان نگریسته و پاسخهای متنوعی بدان  اویهسؤاالتی است که هریک از محققان از ز

مهمترین جنبه سیاسی حزب، کارکرد نوسازی آن است. این درحالیست که در این کشورها مسأله نوسازی و توسعه یکی از 

تسهیل روند نوسازی محروم هستند. بنابراین  باشد، چرا که آنان از بسیاری لوازم ساختاری نظیر احزاب برای حادترین مسائل می

 .مانده است وجود احزاب قدرتمند به منظور اعمال حق حاکمیت مردم و توسعه یکی از نیازهای ضروری کشورهای عقب

از نظر اصطالحی به یک تجمع سیاسی سازمان  طایفه آمده است و دسته و گروه، سخت شدن، لغت به معانی فشردن، حزب در

دارای شخصیت  عقاید و مرام ومسلک واحد باشد که از حالت بی هویتی خارج شده و قواعد، ه می شود که دارای اصول،گفت هیافت

تامل است این است که نباید مفاهیم نظیرجناح، جمعیت و تشکل را با  ین تعریف قابل دقت وا که در هحقوقی مستقل باشد. نکت

دارای  ازجمله اینکه احزاب اکثراً، و... تفاوت ها و نقاط افتراقی نهفته استچون بین احزاب وتشکل و جناح  حزب خلط نمود.

اما جناح ها دارای مشروعیت قانونی اثبات شده می باشند.  دارای دفاترفعال سراسری در سطح کشور و همچنان شخصیت حقوقی،

درون حزبی می باشند که به طور  وتشکل های اجتماعی دارای اوصاف فوق نبوده و گروهک های خود جوش درون حکومتی یا

امروزه سیاست و  بسیج می شوند.متحد شده وبرای رسیدن به هدف کوتاه مدت یا میان مدت به منظور کسب قدرت سیاسی با هم 

 های نفوذ و احـزاب . از نخبگان سیاسی، گروهاند همتکثر شد تری به خود گرفته و عناصر دخیل در قدرت قدرت، ابعاد پیچیده

متأثر  گذارند و یا اینکه حداقل از سیاسـت ای بر قدرت تأثیر می مختلف اجتماعی، همه به گونه ها و نهادهای تا رسانه گرفته،

تر است، نقش احزاب و گروهها  پررنگ های سیاسی ـ اجتماعی در کشورهایی که دموکراسی و حضور مردم در عرصه. شوند می

مدنی و نقش احزاب به عنوان یکی از نهادهای مدنی در پیکرة سیاسی جامعه،  لیـل نهادهـایشود و بنابراین، تح تر دیده می جدی

ضروری به نظر می رسد. احزاب در واقع از ابتکارهای نظام سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی خود را  امری

آیند. به عبارت دیگر  ای موجود در این جوامع به حساب مینیازمند احزاب می دانند، زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضاد ه

. به تضاد های موجود در جامعه مشروعیت بخشند و 1احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 

ات نظام سیاسی کمک . می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آنها به ثب2جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند، 

جرم انگاری، به طور کلی ابزار تضییق حدود فعالیت اشخاص و احزاب است. در خصوص احزاب سیاسی که حسب نوع و کنند. 

ماهیت فعالیت خود، به عنوان عنصر رقیب یا همراه دولت، تمایل حداکثری به فعالیت در حوزه سیاسی و اجتماعی دارند، جرم 

ده بیشتری قلمداد می شود. بررسی جرایم و مجازاتهای ناظر به فعالیت احزاب سیاسی، نه تنها از یک سو انگاری اقدام محدود کنن

اجتماعی شان تلقی می شود، بلکه از دیگر   -تعیین گسترة حدود فعالیت احزاب و آزادی عمل آنها جهت پیشبرد مرامنامه سیاسی

یا عدم استقبال آن از عملکرد احزاب نیز ارزیابی می گردد. بدون تردید،  سیاسی و استقبال –سو بیانگر کیفیت واکنش نظام حقوق 

تعیین مصادیق مجرمانه محدود، روشن و بدون ابهام، موجبات اشتغال فعالیت حزبی و پایداری احزاب را فراهم خواهد نمود، در 

های سیاسی  ان کنشگران سازمان یافته فعالیتحالی که جرم انگاری مبهم، قابل تفسیر و تاویل، زمینه ساز تعرض به احزاب به عنو

با در بود.  را به دنبال داشته، موجب مداخله غیر قابل پیش بینی نهادهای حکومتی در محدود سازی و تضییق فعالیت احزاب خواهد
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ی است تأمل در نظر گرفتن این ویژگی ها، می توان به بررسی جرایم و تخلفات احزاب سیاسی در نظام حقوق ایران پرداخت. بدیه

حقوقی، می توان حدود و ثغور فعالیت آزادانه احزاب در ایران را نیز مدنظر قرار  انواع جرایم و مجازاتهای احزاب سیاسی در این نظام

، جرایم و تخلفات مصرّحه در خصوص فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در قوانین کیفری ماهوی، از جمله پژوهشداد. در این 

. الزم به ذکر است که در نظر داشته با مداقه در برخی از کنیم ب، قانون مجازات اسالمی و قانون انتخابات را بررسی میقانون احزا

مواد الیحه جدید جرایم احزاب سیاسی که اخیراً به مجلس تحویل شده بپردازیم که الزمه این امر واکاوی مفید و موثر این الیحه 

 می باشد.

 پیشینه تحقیق

 ی( و کتابخانه ملSID)دیسا کایداک س رانیا تیمعتبر مانند سا یحقوق یها تیعنوان در سا نیموضوع فوق با ا در خصوص

در  یاست ول دهینگرد ثبت کنونتا یقیگونه تحق چیعنوان ه نیکه در خصوص موضوع فوق با ا شدهانجام  یا گسترده ییجستجو

 کرد: میخواه انیموارد را ب نیاز ا یت گرفته که به مختصر برخصور قاتیتحق نیعنوان چند نیخصوص موضوعات مشابه با ا

که در مجله علوم انسانی به  نقد و بررسی پیش نویس های جرم سیاسیدر مقاله ای با عنوان  1930در سال  حقیقی. محمدرضا 1

ارائه تعریف روشنی از « سیاست»این چنین می نویسد: پژوهشگر این اثر معتقد است به دلیل وجود ابهام در مفهوم  چاپ رسید،

نیز امر مشکلی می نماید. ولی بطور کلی هر گونه جرمی که امنیت کشور را به خطر اندازد، جرم سیاسی به حساب « جرم سیاسی»

شده است. وقوع این  معینفاصل  مفهوم با جنگ جهانی اول به عنوان یک حدّمی آید. در این پژوهش سیر تاریخی تحول این 

حیات جدیدی برای  شجنگ و تغییر و تحوالت سیاسی ناشی از آن، رژیم حقوقی جرم سیاسی را متحول نمود و سبب پیدای

یاسی هستیم. در ایران برای ی که شاهد پایان دوره اوج اندیشه های حمایت کامل از مجرمان سبه حدّ ه استاینگونه جرایم شد

 18مطرح شد که خود متأثر از اصل « تقصیرات سیاسیه»قانون اساسی مشروطه تحت عنوان  73اولین بار جرم سیاسی در اصل 

مجرمین از لحاظ  حقوق قانون اساسی بلژیک بود در این قوانین عالوه بر مهم شمردن این جرائم حضور هیأت منصفه و رعایت

محکومیت به حبس همراه با کار اجباری لحاظ شده است. پس از پیروزی انقالب و استقرار نظام جمهوری  مستثنی بودن از

اسالمی، چون آزادیهای سیاسی در زمره موضوعات آرمانی انقالب بود بالطبع جرایم سیاسی ... را در صحنه سیاسی و قضایی قرار 

 قانون اساسی جلوه بارز آن می باشد.  168داد که اصل 

رابطه محاربه و جرم سیاسی در  عنوان در موضوعی با در پایان نامه کارشناسی ارشد خود  1930در سال  عباس آبادی. حامد 2

این چنین بیان می کند: محاربه به عنوان  که در دانشگاه عالمه طباطبایی دفاع نمود،  سیاست جنایی تقنینی ایران و فقه جزایی

قانون مجازات  181وین مجرمانه در نظام حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده است . ماده یکی از حدود شرعی در فهرست عنا

اسالمی به تعریف این جرم پرداخته و محارب را فردی وصف می کند که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم 

است . قانون گذار محاربه را جرمی علیه امنیت و  دست به سالح می برد که این وصف منطبق با تعریف فقهای امامیه از محاربه

آسایش عمومی قلمداد می کند که دارای چند خصوصیت می باشد . از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیر اشاره کرد : 

رط می باشد عدم تأثیر هویت مرتکب اعم از مرد یا زن که مدخلیتی در تحقق جرم ندارد و یا اینکه سوءنیت خاص در این جرم ش

که مرتکب باید قصد اخافه مردم را داشته باشد و نکته بعد اینک محاربه جرمی مطلق است و همچنین جرم محاربه جرمی است که 
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مقید به وجود وسیله است و وسیله در آن شرط است با وجود این شرایط و چند شرط دیگر این جرم شکل می گیرد ؛ در مقابل 

تی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن جرم سیاسی از جمله موضوعا

از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است، اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانون گذار عادی برای تعیین حدود و ثغور ، شرایط 

وه مقننه نگذشته است هر چند در سال های اخیر جهت انجام این مهم و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی از تصویب ق

اقداماتی صورت گرفته است. یکی از مشکالتی که در زمینه جرم سیاسی وجود دارد عدم ارائه تعریف جامع و مانع از سوی حقوق 

قانون اساسی تعریف و شرایط جرم  168دان ها می باشد که تعاریفی که ارائه شده گاهی بسیار مبهم و کلی می باشد و طبق اصل 

سیاسی و نحوه انتصاب و اختیار هیئت منصفه طبق موازین اسالمی باید مشخص شود و همان طور که اشاره شد این نقص و خالء 

ه قانونی که ناشی از عدم وجود قانون مدون در این زمینه می باشد باعث گردیده که تا اعمالی را که با اهداف و اغراض سیاسی و ب

صورت غیر خشونت آمیز انجام گرفته است را تحت عنوان محاربه قلمداد گردد و سپس محاکمه نماییم که این امر موجب تضییع 

حقوق شهروندان می گردد چرا که جرم محاربه تعریف خاص خود را دارد و جرم سیاسی نیز ضوابط خاصی دارد که این دو جرم را 

ه ما قانون دقیقی از هر دو جرم نداشته باشیم قضاوت در مورد افعال شهروندان بسیار سخت می از هم متمایز می سازد و تا زمانی ک

 . ددگر

 روش تحقیق

  :روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است

گرد آوری مطالب و اطالعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و  مرحله نخست:

مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطالعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطالعات پایه و 

 ستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.ای و م مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه

بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطالعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطالعات،  مرحله دوم:

 شود. بررسی صحت اطالعات و تفکیک و دسته بندی اطالعات پرداخته می

ها و مقاالت ذیربط با روش تحلیلی و  در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه تحلیل؛ اطالعات مورد نیاز مرحله سوم:

 توصیفی انجام می گییرد.

نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده  به  مرحله چهارم:

خته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پردا

 د.دستگاه های مرتبط قرار گیر

 تهیه و تدوین گزارش نهایی . مرحله پنجم:
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 مفهوم شناسی جرم

 نیامده بدست موفقیّت این هم هنوز شده، جرم از که زیادی تعاریف علیرغم اصطالح، در و است آمده «گناه» معنای به لغت در جرم

 این نیز امر این دلیل و باشد ارزش واجد مکان و زمان در و گیرد قرار همگان قبول مورد که آید عمل به تعریفی آنچنان جرم، از تا

 یکی نظر از که آنچه دیگر، سخنی به.است گوناگون صور و مبانی دارای محققان، و دانشمندان نظر حسب بر جرم، پدیدة که است

 به پسندیده عملی حتی که دارد امکان بلکه نگیرد، خود به جرم عنوان است ممکن تنها نه دیگری حسب بر شود، می محسوب جرم

 (.219، 1934شامبیاتی: )آید شمار

 مفهوم لغوی حزب

است ولکن خود این واژه در زبان انگلیسی دارای « Party»حزب به معنای جدید آن گروههای سیاسی در زبان انگلیسی معادل واژه

که یکی از فرهنگهای معتبر لغات زبان انگلیسی است  معانی مختلف است که در زمینه های مختلف به کار می رود. فرهنگ وبستر 

آریانپور )است یحدودا یازده معنی و تعریف ارائه می دهد که اولین تعریف آن همان گروههای سیاس«  Party» در برابر واژه

 (.9737، 4، ج1972: کاشانی

 تکثرگرایی سیاسی

و اجتماعی است. در این مفهوم، نگرش به کثرت،  سیاسی از عناصر حزب، تکثّرگراییبا مطالعات فراوان نظر نگارنده بر این است که، 

رکت چندجانبه مردم در امور عامه، احزاب، تنوع آرا و افکار و تکثر قدرت مطمح نظر می باشد. از طریق مشا افزایش کمی و کیفی

عقاید گوناگون  مصلحت عمومی تأمین شده و اداره جامعه سیر صعودی به خود می گیرد. برای تحقق این کثرت گرایی، تحمل آرا و

حزب ابزاری است در جامعه مدنی برای اعمال . سیاسی، ضروری به نظر می رسد و گروههای احزاب و داشتن رفتار معتدل با

و عدم تمرکز  سیاسی و جابه جایی قدرت که از ویژگی های جامعه مدنی است. جامعه مدنی بر تکثّر و تنوع آرا و انظار سیاسی تکثّر

قدرت در شخص یا گروه معینی تأکید دارد. در این راستا، مهم ترین کارکرد جامعه مدنی آن است که از تغییر ماهیت دمکراتیکی 

 .حاکمیت جلوگیری کند دولت و ظهور دیکتاتوری در

 رقابت و مشارکت

سیاسی، رقابت جایگاه مهمی دارد. رقابت باعث ترقی و صعود به کمال، هم در میان  در نظام های چندحزبی و مبتنی بر پلورالیسم

بر آن چرا که رقابت برای رسیدن به امری )نمایندگی پارلمانی یا حاکمیتی( متوقف  ،اعضای حزب و هم در سطح جامعه می شود

. است که افراد یا گروه ها، نقایص خود را مرتفع سازند و با ارایه برنامه صحیح و عادالنه و اصالحگرایانه از حزب رقیب پیشی گیرند

های مطلقه و دیکتاتوری است، و  جهلی که اساس حکومت ،با ارایه آموزش های آگاهی بخش از جهل جامعه می کاهند احزاب

 (.103، 1984)فیرحی:و اجتماعی فراهم می سازند سیاسی ر امورزمینه مشارکت مردم را د

سیاسی، عالوه بر کارکرد بالقوه در تحقق و استمرار رهبری می تواند نقش مؤثری در زندگی عمومی  احزاب در این راستا

همبستگی و فعالیت مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی،  سیاسی جامعه ایفا نموده و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی و
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جمعی سوق دهد و بدین ترتیب در شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی که شریعت اسالمی مرزهای آن را تعیین می کند، نقش 

 .مؤثری داشته باشد

 انتخابات

ند به این هدف تولد می یاب احزاب .است احزاب انتخاب کردن و انتخاب شدن یکی از شاخص ها و جلوه های ویژهبه اعتقاد نگارنده، 

که بتوانند آرای اکثریت را به دست آورند و برای نمایندگی پارلمانی و یا ریاست دولت انتخاب شوند. به وسیله انتخابات است که 

رضایتی که بیانگر مشروعیت مردمی است. در این میان، اگر نظام های انتخاباتی متناسب با نظام  ،رضایت اکثریت حاصل می شود

می توانند با ارائه برنامه های خود، اعتماد عمومی را جلب نمایند و یا با ارائه فهرستی، مردم را در  احزاب شند،های حزبی با

. امروزه در رسانه ها و دیگر وسایل ارتباطی در خصوص کارکرد انتخاباتی احزاب شناسایی افراد نخبه، مؤمن و متعهد یاری رسانند

 که به کارکرد و جایگاه ویژه انتخاباتی احزاب اشاره دارد.به وفور بحث و گفتگو صورت می گیرد 

 مبانی کارکردی

حزب از موضوعات جدید است و موضوعات جدید در متون دینی با عنایت به اینکه مفاهیم دینی در جایگاهی فراتر از زمان و مکان 

 :قرار می گیرند، قابل بررسی هستند. بر این موضوع چنین استدالل می شود

هر وسیله ای که در تکامل جامعه نقش مهمی داشته و در شرع  ثانیا: .حزب وسیله ای کارآمد و مفید برای جامعه امروز است اوال:

حزب به عنوان یک وسیله کارا و مفید، منع شرعی ندارد و مورد تایید اسالم  آن که، نتیجه. ممنوع نباشد، مورد تایید اسالم است

 (.124، 1980)جوان آراسته: است

مورد بحث قرار می حزب  کرد ویژهبا قیاس ساده فوق، ضرورت تحزّب از دید متون دینی آشکار است. در اینجا برخی از فوائد و کار

 گیرد:

 انتخابات اصلح

در پی معرفی صالح ترین فرد برای ریاست حکومت یا  احزاب که چرا ،در هنگامه انتخابات بروز می کند احزاب کارکرد اصلی

حزب به عنوان یک . پارلمان هستند و در این راستا به کمک توده ها می ایند تا آنها را در انتخاب اصلح یاری رسانند نمایندگی در

 (.976) شیرازی: پیشین، جریان فکری منضبط، می تواند رضایت اکثریت مردم را احراز کند و آن در انتخابات بروز می کند

د زمینه انتخاب اصلح را فراهم سازند، در خور ستایش خواهند بود و با توجه به آنچه قبالً بتوانن سیاسی احزاب اگربه عقیده نگارنده 

 .آمد، بدون شک از نظر فقهی مورد تاییدند

 تشکیل و سازماندهی نیروها

 در ونظم الهی تقوای به ؛ شمارااوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم»چون: همروایات زیادی بر تنظیم امور و اصالح جامعه تأکید دارند 

 (.47،377 نامه البالغه نهج«) کنم می توصیه کارهایتان
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در جامعه اسالمی، با  احزاب .است حزب مکانیزم سازمان بخشی است که در پی انسجام خواستها، تقاضاها و افکار عمومی پراکنده

سامان می دهند و زمینه را  سیاسی موزشآ طاغوتگری است، نیروهای فکری پراکنده را از طریق توجه به وظیفه خود که مبارزه با

 .سازند برای از بین بردن طاغوت و ایجاد حکومتی دینی فراهم می

 مسئولیت پذیری افراد

انسان به خودی خود در انجام بیشتر وظایف اجتماعی خویش همان طور که می دانیم و نگارنده برآن تکیه دارد، در جامعه کنونی، 

جمعی که به صورت  ،ولیت پذیری در جامعه می کاهد. اما اگر فرد انسانی در میان جمع قرار گیردئمسناتوان است. این امر از حس 

ولیت پیدا می ئمس و نسبت به مسایل اجتماعی احساس روحیه مسؤلیت پذیری وی افزایش یافته،فعال در پی اصالح جامعه است

و زمینه سازی برای اجرای بسیاری از احکام اسالمی است که  ولیت پذیریئدر این راستا، باال بردن روحیه مس احزاب نقش. کند

امکان اعمال و اجرای آنها به صورت فردی امکان پذیر نیست. چنین امری اهتمام ورزیدن به امور مسلمین است که مورد تایید و 

 .تأکید دین مبین اسالم نیز می باشد

 گسترش احزاب سیاسی

ت سیاسی مردم و مهار قدرت در جوامع دمکراتیک محسوب می شود. جوامعی که نظام احزاب، امروزه یکی از ابزارهای مشارک

 هدر صحن خالئیسیاسی آنان بر انتخابات، پارلمان و امثال آن مبتنی است، وجود احزاب را یک ضرورت شمرده و فقدان آن را 

ن مجلس و امثال آن دچار مشکل می شوند و سیاسی قلمداد می کنند، به طوری که هم مردم در انتخاب مدیران جامعه، نمایندگا

به صحنه آمدن افرادی که سابقه روشنی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی جامعه ندارند و یا الاقل برای مردم شناخته شده  ههم زمین

سیاسی، آثار و برای احزاب  .نیستند، فراهم است. از این رو احزاب را برای نهادینه و شفاف شدن فعالیتهای سیاسی الزم می شمارند

فوائدی را برشمرده اند: سازماندهی نیروهای پراکنده، حمایت از حقوق فرد و جامعه در برابر تجاوز احتمالی دولتمردان به حریم 

آزادیهای سیاسی، ارتقای سطح آگاهیهای مردم در جامعه، نظم بخشیدن به فعالیتها و کاهش منازعات و تنشهای خشونت آمیز از 

در جوامع پیشرفته که از یک طرف تشخیص امور سیاسی و... تحلیل درست آنها از سوی مردم دشوار بوده، و از آنهاست.  هجمل

می گردد و نیز مردمی شدن امور سیاسی و رقابت بر سر زمامداری  طرف دیگر پیچیدگی امور، سبب بروز اشتباهاتی از سوی دولت

سته شده و آزادی احزاب و حق عضویت در آنها، حق اجتناب ناپذیر مردم از سوی دیگر، ضرورت بخش تشکیل احزاب و تشکلها دان

 (.290، 1، ج1932)هاشمی: قلمداد می شود

 فعالیت احزاب سیاسی در جوامع اسالمی و دموکراتیک

جدیدی نیست که نتوان سابقه و نمونه هایی در  هتحزب و تشکّل و فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی در قالب حزب و تشکیالت، مسال

تاریخ اسالم برای آن یافت. بلکه از جهات مختلف می تواند مثبت و مفید باشد. از این رو به نظر می رسد که در اصل چنین فعالیّتی 

ی قرار گرفته باشد. آنچه تردید وجود ندارد و بعید است در مکتبی که اهتمام فراوانی برای فعالیّتهای جمعی قائل است، مورد نه

این طور نیست که حزب بد »اهمیّت دارد، اهداف، انگیزه ها و نوع فعالیّتهای یک تشکّل است. از این رو حضرت امام می فرمودند: 

 (.199، 16موسوی خمینی)ره(: پیشین، ج«)خوب است هباشد یا هر حزبی خوب باشد، میزان اید
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 جرایم خاص ارتکابی احزاب سیاسی

مشروط بر اینکه مرتکب  ،کند که فعالیت گروهها آزاد است قانون فعالیت احزاب سیاسی در بیان حقوق گروهها تصریح می 6ماده 

این قانون، به برخی از شرایط  6ماده  2و  1این قانون نگردند. از طرفی نیز در تبصره های  16تخلفات مندرج در بندهای ماده 

و سایر گروهها، ازجمله لزوم داشتن مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری و همچنین نحوه  سلبی و ایجابی مربوط به احزاب

کلیه اعضای ساواک »قانون مزبور نیز آمده است:  7برگزاری راهپیمایی ها به همراه شرایط مربوط به آن اشاره شده است. در ماده 

به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس  1357بهمن سال  22تا  1332مرداد سال  28منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله 

سنا یا شورای ملی درآمده اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها، طبق موازین 

ت رهبری آن اسالمی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیأ

قانون فعالیت احزاب به تشریح ممنوعیت برخی از فعالیت های حزبی پرداخته است در شرح بندهای  16در ادامه ماده «. دمحرومن

 .دهگانه مقرر می دارد

 قانون جرایم احزاب سیاسی 61ایرادات وارد بر ماده

 وارد است، اینکه، قانون فوق 16 ایرادی که بر این ماده

اند. به عبارتی،  قابل تفسیر به رأی بوده و به صورت کامالً کلی و ابهام آمیز به کار رفته 16اوالً؛ غالب عبارات مصرحه در ماده  

 ه نمی گردد. ظصراحت و شفافیت بیان که الزمه یک قانون مترقی و کارآمد است، در منطوق این ماده مالح

را محمول بر معانی و مفاهیم مجرمانه و تخلفاتی توأمان  17و  16در مواد  موارد زیر ؛ بر فرض که عبارت تخلفات یا ارتکاباًثانی

بدانیم، این تفسیر نیز راهگشا نخواهد بود، زیرا از یک طرف پیش بینی یک عنوان مجرمانه در قانون، مستلزم بیان صریح ضمانت 

 (.926، 1932: اجرای کیفری آن نیز هست)محسنی

سیر قوانین کیفری ماهوی باید جانب حزم و دوراندیشی را رعایت کرده و در موارد اجمال، ابهام و سکوت در تف، و از طرف دیگر

 (.110، 1، ج1939: قانونی، قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم را اعمال نمود )اردبیلی

در مقام تشریح جزئیات و ارکان  16ار در ماده ، باید اذعان داشت که شاید قانونگذنگارنده بیان می کند که در جمع مباحث فوق

متشکله جرایم ارتکابی احزاب نبوده و تنها نظر بر موارد غالب داشته است. به عبارتی، قانونگذار یک سری معیارهای سلبی را به 

شخیص اوصاف عنوان افعال ممنوعه ناقض تحریمها و ارزشهای تقنینی بیان نموده و اختیار تعیین ضمانت اجرای کیفری و ت

واگذار کرده است. البته، این ایراد مهم همچنان بر قانونگذار وارد  جمله قانون مجازات اسالمی مجرمانه را به قوانین عام کیفری، از

 هور عقاید و آرای متفاوت واست که از بیان جرایم حزبی و ضمانت اجراهای کیفری مربوط به آن اجتناب نموده و زمینه را برای ظ

قانون مطلوب نیز باید از  ،یک مصوبه خاص بوده 1960مصوب احزاب فعالیت حال آنکه با توجه به اینکه قانون .کرده استفراهم 

جامعیت الزم برخوردار باشد، شایسته آن بود که قانونگذار صراحتاً به تبیین جرایم ارتکابی مرتبط با فعالیت احزاب و مهمتر از آن، 

سعی بر آن  قسمتبه هر ترتیب، در این . پرداخت که متأسفانه قانون فعلی فاقد این اوصاف استتعیین ضمانت اجرایی آنها می 

 قانون احزاب پرداخته شود. 16است به معرفی و تبیین مفاهیم و عبارات مندرج در ماده 
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 نتیجه گیریبحث و 

احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواسته ها و عالیق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های 

ساختاری و عینی الزم برای تاثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر یکدیگر و بر ساختارهای سیاسی فراهم می شود. در 

با دغدغه های مهمی و حقوق دانان  اب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسیاحزرکرد چگونگی کاطول دهه های گذشته، مطالعه 

های  بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه تدوین قانونی جامع و کامل در باب حدود فعالیت احزاب باالخص احزاب سیاسی ، نظیر

ایی سازمان حزبی، نقش احزاب در روند رقابت، ساختار ائتالف های حزبی، تحلیل سیاستگذاری، شکل گیری روندهای تمرکزگر

برخی از دغدغه های مذکور تا حدودی برطرف  1931که البته با تصویب قانون جرم سیاسی در سال  مردم ساالری همراه بوده است

ان یک گردیدند لیکن با توجه به گسترش دایره جرایم با توجه به پیشرفت تکنولوژی وجود قوانین به روز و کارآمد همیشه به عنو

ن سیاسی در حزاب، از جمله مهمترین کنشگراازیرا  مشغله ذهنی در بین جامعه حقوقی کشور و سیاستمداران وجود خواهد داشت

موجبات شاید جرم انگاری حوزه فعالیت احزاب در عین حال که امری گریز ناپذیر است، و از نگاهی دیگر  جامعه محسوب می شوند

. مطالعه و بررسی جرایم احزاب در نظام حقوق کیفری ایران، نه تنها بیانگر همراه آوردآنها را به  یاسیتضییق و تحدید کنشگران س

قلمرو موسع یا مضیق حوزه مداخله کیفری در عرصه فعالیت سیاسی احزاب است، بلکه از دیگر سو موجبات نقد و ارزیابی سیاست 

انداز ثبات سیاسی و بازخوانی  ون مسئله بررسی احزاب از چشماما در ایران تاکن.کیفری را در این خصوص فراهم مینماید

موسع، به ویژه در  وضع قوانین مبهم و قابل تفسیر.  کارکردهای آنها از این موضع، مدنظر پژوهشگران این حوزه نبوده است

احزاب به عنوان جرایم و خصوص جرایم و تخلفات احزاب سیاسی، همواره امکان توسعه و در نتیجه شمول قلمروهای مجاز رفتاری 

ضروری است نسبت به رفع برخی ابهام های موجود در قلمروی سیاست کیفری ایران، در این رابطه .تخلفات آنها را فراهم می کند

  قوانین جزایی متناسب اقدام گردد.از طریق وضع 

ترین چالش فرا روی نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم احزاب سیاسی عدم وجود تعریف  مهمرسد  به نظر می»طبق فرضیه اول

ایران در سده ترین موضوع های نظام حقوقی  جرم سیاسی از مهمدر این خصوص می توان گفت «. جرم سیاسی است. و مانعجامع 

 نقص درو خالی از ابهامی ارائه نگردیده است یف برای آن تعرعلیرغم تصویب اخیر الیحه جرم سیاسی در مجلس گذشته بوده که 

تعریف جرم سیاسی و مجازات های آن در نظام حقوقی، خالیی است که در همه عرصه های مهم سیاسی همچون انتخابات به 

 .خوبی احساس می شود و این ابهام سردرگمی شخصیت ها، احزاب و جریان ها را در فعالیت های سیاسی بیشتر می کند

ایجاد امنیت به ویژه  و وجود احزاب سیاسی متنوع، ساالری، جه به اهمیت انتخابات به عنوان مهم ترین نمود و عرصه ی مردمبا تو

های سیاسی ضرورت دارد. از این رو تعریف جرم سیاسی، خط قرمزها و مجازات های آن به لحاظ ذهنی و عینی اهمیتی  در فعالیت

ی آن امنیت و سالمتِ فعالیت های انتخاباتی با توجه به خط کش ها و معیارهای مشخص حقوقی  غیرقابل انکار می یابد تا در سایه

ی ا برداشت های گوناگونی در پی دارد به گونه جرم سیاسی، تفسیرهای متفاوت و سوتعریف در  عدم وضوح. و قضایی تامین شود

ود را مجرم سیاسی معرفی می کنند یا بر عکس کسانی که که گاه کسانی که به نوعی مرتکب جرایم امنیتی و عمومی شده اند، خ

به نوعی جرم سیاسی مرتکب شده اند جرمشان امنیتی تشخیص داده می شود و مجازات آنان نیز همچون جرایم امنیتی تعیین می 

ای سیاسی و گسترش تعریف دقیق جرم سیاسی، دامنه، مصداق ها و مجازات آن، زمینه ایجاد امنیت و انگیزه برای فعالیت ه شود.

به دور از دلهره را فراهم می آورد و در برابر، ناروشنی این موضوع سبب می شود فعاالن  و حضور فعال احزاب سیاسی مشارکت
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، ناآگاه، مردد و مسئوالنسیاسی و مردم نسبت به برخی ساختارشکنی ها و خطاهای چهره ها و احزاب سیاسی و حتی دستگاه ها و 

رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در تشخیص نوع جرم و برخورد و  مسئول. از طرف دیگر دستگاه حقوقی و سیاسی حتی بدبین شوند

 . با این تفاسیر می توان فرضیه اول را درست دانست.مجازات متهمان سیاسی با چالش های زیادی روبرو می شود

،   همانطور که مطرح «بود خواهد آنان حقوق تضییق و احزاب به تعرض ساز زمینه مبهم انگاری جرم» فرضیه دوم بیان می دارد

شد، احزاب سیاسی حق فعالیت دارند، جرم انگاری فعالیت احزاب سیاسی مستلزم برخورداری از قوانین واضح و روشن و ناظر بر 

که این امر خود یکی از  جرایم و تخلفات آنهاست. وضع قوانین مبهم در این خصوص راه تفسیر موسع و سلیقه ای را باز می کند

 موارد تعرض و تضییق حقوق احزاب سیاسی خواهد بود، با این موارد فرضیه دوم نیز مورد تایید خواهد بود و صحیح است.
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