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چکیده
این مقاله با هدف بررسي رویکرد حاکم بر سياست جنایي تقنيني جمهوری اسالمي ایران در قبال جرایم با
انگيزه دیني ،نگارش یافته است .به همين منظور ،ضمن بيان مفهوم جرایم با انگيزه دیني و طبقه بندی آن ها،
این نوشتار حاکي از آن است که ابتدءً قانونگذار ،فاقد شناسایي اختصاصي این نوع از جرایم و پراکندگي در
زمينه تدوین آن است .در ثاني ،مبنای مسئوليت کيفری بزهکاران دیني در قوانين ایران شفاف نبوده و ضمن
تعارض و تهافت بين مواد قانوني ،نگرش قانون گذار ،عدم توجه دقيق به این مقوله در اثر عدم تفکيک آن از
سایر جرایم است .سوم آنکه ،رویکرد سياست جنایي تقنيني در مقابله با اینگونه از جرایم ،صرفاً یک رویکرد
کيفر محور ،سزا دهنده و فاقد نگرش اصالحي بوده و بنابراین پيش گيرانه هم نيست .چهارم آنکه ،سياست
جنایي تقنيني ،رفع مسئوليت به واسطه انگيزه دیني را صرفاً در برخي موارد محدود پذیرفته است و پنجم
آنکه در نتيجه و در برخي از موارد ،سياست جنایي قضایي ،مبين خصيصه تساهل ،تسامح ،مالطفت و خنثي
سازی اهداف مستتر سياست جنایي تقنيني مي باشند و توسعه و غلبه نگرش انعطافي و خنثي کننده در برخورد
با اینگونه جرایم ،از اوصاف مهم سياست جنایي اجرایي تلقي شده است.
واژگان کلیدی:انگيزه دیني ،جرم ،سياست جنایي ،ایران.
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.1درآمد
دین در لغت معاني مختلفي دارد ،دین یعني طاعت و لذا خداوند متعال فرموده ،و دین خالص همواره از
آن او مي باشد ،آیا از غير او مي ترسيد(نحل 3.)52 ،16 ،دین به معني جزاء نيز آمده است ،قرآن کریم فرموده،
(خداوندی که) مالک روز جزا است(حمد 4،)4 ،1 ،و نيز به معنای حکم آمده و ال تأخذکم بهما رأفه في دین
اهلل(نور ،)2 ،24 ،یعني در حکم الهي(الطریحي1403 ،ق/6،ص.)251
دین در اصطالح به قانون الهي اطالق مي شود که برای صاحبان عقل و فکر آمده است و دربرگيرنده اصول
و فروعي مي باشد(همان).
مذهب نيز در لغت معاني مختلفي دارد ،به معنای طریقه و روش به معنای رأی و به معنای اعتقادی که بر
اساس آن فعلي را انجام مي دهند آمده است(شرتوني1403 ،ق/1 ،ص .)375در اصطالح ادیان به همين معنای
اخير یعني معتقدی که بر اساس آن فعلي را انجام مي دهند ،مذهب گفته مي شود(همان).
مذهب معموالً کاربردش اخص از دین است .یعني دین عام است و مذهب خاص .مثالً دین اسالم عام
است و شامل همه فرقه های اسالمي مي شود و لذا شيعه و سني همه بر این اعتقادند که اگر کسي به وجود
خداوند و یگانگي او و نبوت پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم و آنچه او از جانب خدا آورده ،اقرار نماید ،مسلمان
است و آثار اسالم که در کتب فقه بيان شده بر آن مترتب است(رباني گلپایگاني،1377 ،ص ،)20ولي مذاهب
منشعب از دین اسالم عالوه بر این اعتقادات ،اعتقادات یا اعتقاد خاصي دارند که دیگر مذاهب آن را ندارند
مثال مذهب شيعه معتقد به نصب الهي در امامت است ،ولي مذهب تسنن چنين اعتقادی ندارد .بر این اساس
گاهي یک دین دارای چند مذهب است.
در آیين مسيحيت سه مذهب کاتوليسيسم ،پروتستانتيسم و کليسای ارتدوکس ،شاخصترین این مذاهباند.
دین یهود نيز به دليل مطلب پيش گفته مذاهب مختلفي پيدا کرد که هر کدام تفسيرهای خاصي از متون دیني
نمودند ،فریسيان ،صدّوقيان ،قارئون ،ثانویان ،سامریان ،اسنيان و دونمه.
جرایم با انگيزه دیني ،رفتارهایي هستند که غایت اصلي آن ها اطاعت از فرامين الهي است؛ امّا با این
مشخصه بارز که نه تنها فرمان الهي در پي آن عمل نمي شود بلکه نتيجه و حاصل آن ،ارتکاب گناه یا جرمي
است که شارع از آن نهي کرده است .توجه نهادهای برخاسته از یک هيأت اجتماعي در این رابطه مي تواند
متفاوت باشد .لذا در این مقاله به یکي از موضوعاتي که در نظام قضایي ایران مغفول مانده مي پردازیم.
مسأله از این قرار است که در پي یافتن سياست جنایي تقنيني ایران در قبال جرایمي هستيم که کمتر مورد
توجه قرار گرفته و این عدم توجه کافي یا به علت آشنایي وافر به آن و یا عدم شناسایي اختصاصي آن است
که مورد اخير در این موضع بيشتر قابل توجه است .در نتيجه با رویکرد کتابخانه ای به نحوی که از مشاهده
 - 3وَلَهُ الدّینُ وَاصبًا َأفَ َغيْرَ اللَّه َتتَّقُونَ .
 - 4مالک یوم الدین.
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رویدادهای مربوطه غافل نبودیم در ادامه به این موضوع پرداخته تا بتوانيم راهگشایي برای ورود قضایي ایران
در این زمينه باشيم.
موضوع مورد بررسي در این مقاله این است که شناسایي و مقابله با جرایم با انگيزه دیني در کشور ایران
از چه سابقهای برخوردار است و در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ایران فارغ از الزامات بينالمللي ،چه
سياستي در مقابله با جرایم با انگيزه دیني پيشبيني شده است و اصوالً ببينيم که آیا سياست جنایي تقنيني در
این خصوص وجود دارد یا خير؟ و آیا بهرغم وجود عناوین مجرمانهی سنتي نيازی به جرمانگاری جرایم با
انگيزه دیني در حقوق کيفری ایران وجود دارد یا خير؟
.2طبقه بندی جرایم با انگیزه دینی
در نتيجهی فرایند جهانيسازی وگسترش فناوری ،تغييرهای قابل توجهي در ماهيت و ميزان جرایم بينالمللي
در حال ایجاد است .بهعنوان نمونه ،اوایل قرن بيستویکم تهدیدهای جهاني جدید پدیدار شد .حمالت 11
سپتامبر  2001ميالدی به ایاالت متحده امریکا ،چالش تروریسم بينالمللي را آشکارا نشان داد .در کنار این
چالش ،بُعد دیني دادن به آن و اتصال آن فقط به پيروان دین اسالم 5از اهميت بيشتری برخوردار بود .همين
امر باعث گردیده تا از جمله عوامل بي ثباتي در قرن بيست و یکم ،توسل دروغين به الهيات رادیکال و
خشونت دیني باشد که این نوع از الهيات ،به طور کامالً هدفمند و مغرضانه ،از ایدئولوژی دیني رادیکال به
مثابه ابزاری برای رسيدن به اهداف سياسي استفاده مي کند .بر همين اساس ،بارزترین وجه تمایز جرایم
نوین ،تأکيد آن ها بر ادیان است( .)Brown, 2007,p 31به همين منظور مي توان جرایم با انگيزه دیني را
در شکل های زیر مشاهده کرد،
.2-1جرایمي که از طرف یک دیندار با اعتقاد به اینکه ،فکرش صحيح است رخ مي دهد .مانند اعتقاد به
مهدور الدم بودن دیگری ،که مرتکب واقعاً به این اعتقاد قلبي رسيده ،امّا در راه رسيدن به این اعتقاد و
تشخيص مصداق به خطا رفته است .نویسندگان مقاله حاضر ،این مورد را جرایم با انگيزه دیني نوع اول مي
نامند.
.2-2جرایمي که از طرف افراد به اصطالح متدین رخ مي دهد و هيچ مبنای دیني ندارد مانند رفتار
خوارج(شهرستاني1415،ق /1 ،ص 140و ابن حزم اندلسي1317-1320 ،ق/4 ،ص 6)1۸9که بدفهمي ایشان
عامل جرایم آن ها با توسل به انگيزه دیني بود و یا توهين پيروان یک دین از سوی پيروان دین دیگر.
نویسندگان مقاله حاضر ،این مورد را جرایم با انگيزه دیني نوع دوم مي نامند .در واقع اینان دین را وسيله ای
برای رسيدن به اهداف خود و مانعي بر راه انتقادات سایرین از خویشتن قرار مي دهند.

 - 5مسلمانان
 - 6از برخي فرقههای خوارج پارهای آرای فقهي نقل شده است؛ از جمله قتل اطفال و همسران مخالفان ،اعتقاد به اینکه اطفال مشرکان نيز با پدران در
آتش خواهند بود .به باور ازارقه ،مسلماناني که به خوارج تعلق ندارند باید کشته شوند ،ولي قتل مسيحيان ،زردشتيان یا یهودیان حرام است.
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.2-3دسته سوم جرایمي هستند که از سوی بي دینان به عنوان جرایم با انگيزه دیني شناخته مي شوند .این
مورد رفتارهای مشروع دیني هستند که دشمنان برای تخریب دین ،آن ها را مستمسکي برای انتقادات خود از
دین قرار مي دهند .در واقع این رفتارها از نگاه بيرون و افراد بي دین ،جرایم دیني شناخته مي شوند .رفتارهایي
چون؛ کشتن مهدورالدمي مانند مرتد و یا در واقع همان اجرای حدود الهي .مثال دیگر آن ،غنایم جنگي است
که تحت عنوان سرقت دیني شناخته مي شود .حتي ممکن است قتل در فراش ،در این دسته قرار گيرد.
نویسندگان مقاله حاضر ،این مورد را جرایم با انگيزه دیني از نگاه دشمنان مي نامند که تخصصاً از بحث فعلي
ما خارج است .چرا که این رفتارها در نظام تقنيني ما مجرمانه نبوده و ارتکاب صحيح آن ها شاید در برخي
موارد تکليف شرعي متدینين باشد.
.3مصادیق جرایم با انگیزه دینی
جرایم با انگيزه دیني به علت توجه به مقوله انگيزه از سوی بزهکار ،صرفاً در حيطه جرایم عمدی قرار
مي گيرند و جرایم غير عمدی به لحاظ منتفي بودن موضوع انگيزه ،اساساً از حيطه شمول این نوع از جرایم
خارج هستند .با توجه به مباحث پيش گفته ،جرم با انگيزه دیني هرگونه رفتار مجرمانه ای است که به بهانه
عمل به فرامين دیني یا پاسداری از حریم دین ،رسيدن به خدا و یا جلب رضای الهي صورت مي پذیرد.
عالوه بر آن و از سوی دیگر ،مردم جرایمي را که متدینين انجام مي دهند ،به پای عقيده و دین آن ها مي
گذارند .به عبارت دیگر اگر یک کشيش مرتکب رفتار ناشایستي شود ،آن را به پای دین مسيحيت نوشته و
این رفتار را به عنوان نماد متدینين به آن دین مي شناسند ،بدون توجه به این نکته که اصل دین از چنين
رفتاری بيزار است.
جرایم ب ا انگيزه های دیني گذشته ای در حد سابقه پيدایش ادیان دارد .در دین اسالم ،قدیمي ترین جلوه
از این جرایم به ماجرای خوارج و قيام مسلحانه آنان ضد حکومت و خليفه وقت مسلمين بر مي گردد ،جریان
مارقين 7و شهادت اميرالمؤمنين علي

عليه السالم

و همچنين ماجرای سال  61هجری قمری با فتوای شریح

قاضي(حلي1409 ،ق ،ص  ۸)1003نيز نمونه های دیگری از قتل و کشتارهای با انگيزه ی دیني در صدر اسالم
هستند.
در قرون ميانه ،دو دین بزرگ جهان یعني اسالم و مسيحيت پس از سال ها مناظره ،برای حل مسائل
اختالفي خود دست به جنگ های صليبي زدند .اگرچه انگيزه های سياسي ،اقتصادی و جاه طلبي برخي از

 - 7مارقين ،به معنای گروه بيرون رفته و خروج یافته ،عنواني است برای خوارجي که در جنگ نهروان عليه امام علي عليه السالم جنگيدند .مارقين در
ابتدای جنگ صفين از سپاهيان امام علي عليه السالم بودند ،اما ماجرای حکميت سبب شد بر امام علي بشورند و گروه سومي تشکيل دهند که با هيچيک
از طرفين همراه نبود.
 - ۸شریح بن حارث کندی مشهور به شریح قاضي از چهرههای اجتماعي ،قضایي و تا حدی سياسي صدر اسالم .به دستور عمر بن خطاب قاضي کوفه
شد و عثمان هم منصب قضای او را تثبيت کرد .او در زمان حکومت امام علي عليه السالم به دليل بعضي قضاوتهای نادرست تبعيد شد .برخي او را
از عوامل اصلي در بسيج مردم کوفه و شام عليه امام حسين عليه السالم ميدانند .مورخان مدت قضاوت شریح را از  53تا  75سال ذکر کردهاند.
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پادشاهان و امپراطوری ها در پس پرده این جنگ ها وجود داشت ،امّا یکي از مهم ترین عوامل این جنگ ها،
انگيزه های دیني تحميل شده به جامعه آن زمان بود(دورانت/4 ،1367 ،ص .)۸73باألخره در عصر حاضر نيز
تشکيل دولت هایي با عناوین اسالمي ،همچون دولت اسالمي عراق و شام ،از جمله مصادیق امروزی آن
هستند.
.1-3قتل
مهمترین و خطرناکترین جرایم با انگيزه دیني ،دیگر کشي است .این مورد در طول تاریخ مصادیق زیادی
را به خود دیده است .کشتن کودکان هم نام علي عليه السالم 9به علّت ممنوعيت نام گذاری به نام «علي» در بني
اميه ،مصداق بارز دیني این نوع از جرایم است(مزی1406 ،ق/2 ،ص .)429کشتن نسائي 10به دليل نقل فضائل
اميرالمؤمنين عليه السالم و امتناع از درخواست مردم دمشق در سخن گفتن از فضایل معاویه ،کشتن فرزندان
پسر بني اسرائيل توسط فرعون برای جلوگيری از والدت و انقالب حضرت موسي عليه السالم(،بقره)49 ،2 ،

11

(مکارم شيرازی/16 ،13۸7 ،ص 12و همان /20،ص  .)76قتل شهاب و فائزه منصوری توسط برادران ریگي،
قتل زنان خياباني در مشهد و قتلهای محفلي کرمان ،موارد بارز قتل های با توسل به انگيزه های دیني در
جامعه امروز ما هستند(غالمي ،1393 ،ص.)9۸
.3-2افترا
مصداق دیگر از جرایم با انگيزه دیني؛ توهين ،افترا و نشر اکاذیب است .توهيني که آماج آن ،غالباً افرادی
هستند که از دیني غير از دین مرتکبان این جرم پيروی ميکنند .البته توهين به شخصيتهای دیني و دروغ
پراکني در مورد آن ها ،یکي از راهکارهای مخالفان ،برای تخریب چهره دین مقابل است .نشر اکاذیب نيز با
هدف تخریب وجهه دین دیگر ،تخریب چهره شخصيتهای برجسته دیني و انحرافي نشان دادن اصل دین
و آموزههای آن ،از دور خارج کردن ادیان رقيب ،جذب پيروان بيشتر برای دین خود و  ...صورت مي گيرد.
مصادیق این مورد را در دین اسالم نيز شاهدیم .تبليغات مسموم معاویه در شام به حدی گسترده بود ،که
پس از ضربت خوردن علي بن ابيطالب عليه اسالم در مسجد کوفه ،در ميان مردم این سؤال باال گرفت که مگر
علي عليه السالم مسلمان بود و نماز هم مي خوانده که در مسجد کشته شده است .یا لعن علي بن ابيطالب
السالم

بر باالی منبرها تا حدی که هر گاه فردی از بني اميه از جایش حرکت ميکرد  ،علي

عليه السّالم

عليه

را لعن

ميکرد(ابن عساکر1415 ،ق/50 ،ص  ،)96که همگي از مصادیق تخریب شخصيت های دیني با توسل به دین
بود.

 - 9بنو أميه إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه.
 - 10نسائي ،از برجسته ترین علما و محدثان اهل تسنن است که کتاب سنن وی یکي از صحاح سته اهل سنت به شمار مي رود.
الءٌ منْ رَبِّکُمْ عَظيمٌ .
 - 11وَإذْ نَجَّ ْينَاکُمْ منْ آلفرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ ا ْلعَذَاب یُذَبِّحُونَ َأبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْيُونَ نسَاءَکُمْ وَفي ذَلکُمْ بَ َ
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شالق زدن امثال ابن ابي ليلي( 12ذهبي1413 ،ق،ص  )267و عطيه بن سعد(13ابن سعد /6 ،196۸ ،ص)304
به علّت امتناع از سب علي عليه السالم؛ 14شالق زدن و آزار و اذیت ناقالن فضایل اهل بيت عليهم السالم(15ابن حجر
عسقالني1326 ،ق/7 ،ص .)201کشتن و زنداني کردن شيعيان در تمامي شهرهای اسالمي(ابن ابي الحدید،
141۸ق،ص  43و ابن عقيل 1412 ،ق ،ص 16)72نتيجه امتناع از این رفتارها بوده است.
.3-3جرایم جنسی
به نظر ميرسد بسياری از جرایم جنسي ارتکابي توسط کشيشان و راهبان مسيحي در نگاه اول بيانگر
نقش دین در ارتکاب این دسته از جرایم است .امّا باید توجه داشت که عامل ارتکاب جرایم مذکور نه
انگيزههای دیني بلکه آموزههای افراط گرایانه دیني است .این آموزهها که به پرهيز از آميزش جنسي سفارش
ميکند و رسيدن به درجات معنوی را تنها از طریق رهبانيت ممکن ميدانند ،نقش اساسي در سرکوبي غرایز
جنسي و واکنش به این سرکوبي از طریق تجاوزات جنسي دارد(کي نيا/2 ،1370 ،ص .)243
زنده نگه داشتن زنان توسط فرعون پس از کشتن فرزندانشان(غافر17)25 ،40 ،و یا واقعه حرّه که مسلم بن
عقبه فرمانده سپاه یزید که به مدینه گسيل شده بود و در نتيجه آن شهر را سه روز بر سپاهيانش مباح کرد که
در پي آن خون های بيگناه بسياری ریخته شد ،حریم ها شکسته شد و به نواميس بسياری تجاوز گردید(یعقوبي
بغدادی1425 ،هـ/1 ،ص .)175
.3-4جرایم علیه حقوق افراد
حقوق افراد را مي توان به دو بخش حقوق طبيعي و قراردادی تقسيم کرد .حقوق طبيعي کليه حقوقي
است که هر انساني صرف نظر از هرگونه قوميت ،نژاد ،دین ،مذهب و عقيده از آن برخوردار است .حقوق
قراردادی شامل حقوقي است که بنا به مقتضيات اجتماعي و قراردادهای اجتماعي برای افراد در نظر گرفته
ميشود .مانند حق برخورداری از تحصيالت عالي که امروزه ميتوان مصادیق گوناگوني از تجاوز به این
حقوق را مشاهده کرد .برای نمونه سختگيریهای حکومت وهابي عربستان نسبت به شيعيان مناطق شرقي
این کشور و کوچهای اجباری مردم فلسطين توسط رژیم صهيونيستي از این دسته اند(جریس،1350 ،ص
.)203

 - 12از همراهان علي عليه السالم و از شرکت کنندگان در جنگ نهروان؛
 - 13از راویان کتاب صحيح بخاری ،أبي داوود ،ترمذی ،ابن ماجه و...
 - 14ثم ضربه ليسب أبا تراب رضي اهلل عنه»؛ «فأبي عطية أن یفعل فضربه أربع مائة وحلق رأسه ولحيته»
 - 15أمر المتوکل بضربه ألف سوط.
 - 16أنّ أبا ،جعفر محمد بن علي الباقر عليه السالم قال لبعض أصحابه : ...فقتلت شيعتنا بکلّ بلده وقطعت األیدی واألرجل علي الظ ّنه و کان من یذکر
بحبّنا واالنقطاع إلينا ،سُجن ،أو نُهب ماله ،أو هُدمت داره«.».فقتلهم تحت کلّ حجر ومدر ،وأخافهم ،وقطع األیدی واألرجل ،وسمل العيون ،وصلبهم علي،
جذوع النخل وطرفهم وشرّدهم عن العراق ،فلم یبق بها معروف منهم»؛
حيُوا نسَاءَ ُهمْ وَمَا َکيْدُ الْکَافرینَ إلَّا في ضَالَلٍ.
 - 17فَلَمَّا جَاءَهُم به الحق منْ عندنَا قَالُوا ا ْق ُتلُوا أَ ْبنَاءَ الَّذینَ آمَنُوا مَ َعهُ وَاسْتَ ْ
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رژیم صهيونيسم با برتر دانستن خود با توسل به پشتوانه های دیني ،یعني همان قوم برتر بودن و پست و
ناچيز دانستن سایر اقوام ارتکاب هر گونه جنایتي را بر آن ها جایز دانسته است(سليماني ،13۸3 ،ص.)115
 .3-5سرقت
سرقت مي تواند برای تأمين هزینه های گروه مقدس دیني باشد .در آمریکا دختری به نام پتي هرست

1۸

پس از آنکه توسط یک گروه به اصطالح انقالبي -دیني ربوده شد ،مورد تعليماتي دیني قرار گرفت که در اثر
آن به یک فرد انقالبي تبدیل شد و برای تأمين هزینههای آن گروه اقدام به سرقت از بانکها ميکرد(مير محمد
صادقي ،13۸6 ،ص.)291
گاهي انگيزه بزهکار بدین گونه است که به قصد ضربه زدن به مالکيت بزه دیده اقدام به سرقت دارایي
او مي کند .در اینجا نفع شخصي و سود مالي مدنظر بزهکار نيست و آنچه مدنظر است سلب مالکيت از بزه
دیده مي باشد .این نوع سرقت که به جرم از روی تنفر نيز مشهور است در مواردی که امکان تخریب دارایي
بزه دیده به طور مستقيم وجود ندارد ميتواند جانشين تخریب شود .مانند موردی که در آن یک وهابي به
منظور جلوگيری از سجده شيعيان بر مهر ،مهرهای موجود در مساجد را برباید.
در برخي از موارد هدف اصلي بزهکار ،بزه دیده نيست بلکه هدف به دست آوردن منابع مالي کافي به
منظور پيش برد اهداف دیني خودش است .در اینجا برخالف مورد قبل شخصيت بزه دیده و اینکه وی تابع
چه دیني باشد اهميتي ندارد.
همچنين انگيزه دیني ایجاد شده در بزهکار ميتواند به علت ویژگي خاصي باشد که مال سرقت شده
دارد .این ویژگي از دو جهت قابل بررسي است .ممکن است مال مسروقه به لحاظ دیني مورد عالقه بزهکار
بوده و ارزش معنوی فراواني برای وی داشته باشد .مانند سرقت کتابها یا نخسههای تاریخي یک دین که
در اختيار پيروان دین دیگر است.
گاهي نيز ممکن است علت سرقت ،تنفر بزهکار نسبت به مال مسروقه باشد .در اینجا هدف مرتکب ،از
بين بردن مال مسروقه است .مانند اینکه مسلماني با این عقيده که داشتن مشروبات الکلي برای هر کس حتي
اهل کتاب حرام است اقدام به سرقت مشروبات الکلي یک غير مسلمان نماید.
در ارتکاب برخي از سرقتهای با انگيزه دیني ،مکان سرقت مانند مسجد یا امامزاده برای ربایندگان
موضوعيت دارد.
ممکن است سرقت مقدمه ای برای هدفي مهمتر باشد .برای مثال در جایي که یک وهابي اقدام به ربودن
فرشهای یک امامزاده مينماید؛ خود فرش و سرقت آن برای وی موضوعيت ندارد بلکه آنچه برای وی حائز
اهميت است جلوگيری از حضور شيعيان در جایي است که در اندیشه وی مروج کفر و شرک است.

1۸ - Patty Hearst
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در مواردی نيز بزهکار با توجه به آموزهای دیني که تعرض به مال بزه دیده را مباح ميداند ،اقدام به سرقت
اموال وی ميکند .در نهایت انگيزه دیني ارتکاب جرم سرقت ميتواند ترکيبي از دو یا سه مورد از گونههای
مذکور باشد .در سرقتهایي که با انگيزه دیني ارتکاب ميیابند سارق عمل ربودن خود را حرام نميداند یا
در مواردی سارق تصرف آن مال را برای خود مباح ميداند و اساساً آن مال را مال غير نميداند(غالمي،
،1393ص .)40
.3-6سرقت مسلحانه
در سرقتهای مسلحانه با انگيزههای دیني نيز غالباً علّت حمل سالح توسط بزهکاران این جرم؛ کسب
اعتماد به نفس بيشتر ،ارعاب ،استفاده از آن در موارد ضروری(قربان حسيني،1371 ،ص  )۸6و در نهایت آزار
و اذیت قرباني است .از مثالهای قابل توجه در این زمينه ،گروه اراذل یا تاگها 19است .اراذل یک سازمان
دیني هندو بود که به افتخار الهه ی کالي؛ دست به سرقت و قتل ميزدند .این گروه کشتگان خود را فداکاراني
ميدانستند که در راه اهداف واالی آنان کشته شدهاند و به همين دليل الیق بهشت هستند.
.3-7راهزنی
راهزني هم ميتواند با انگيزههای شرافتمندانه مانند انگيزه کمک به دیگران و یا انگيزههای دیني همچون
صدقه و انفاق ارتکاب یابد .شخصيتهایي مانند رابين هود در مسيحيت اروپایي و سرقت کاروانهای سلطنتي
و تقسيم اموال مسروقه بين مستمندان و یا گروههایي ملقب به عياران در ميان مسلمانان ایراني ،حاصل وجود
انگيزههای شرافتمندانه دیني در راهزني است.
سردسته راهزن های دیني اغلب در بين مردم یا دست کم در بين همکيشان خود به عنوان قهرمانان و
اسطوره های دیني شناخته ميشود .سایر افراد گروه نيز از ميان کساني که با رؤسای گروه هم عقيده هستند
انتخاب ميشوند .با توجه به حاکميت اصل اباحه ی جان و مال ،بزه دیدگان اغلب از گروههای متعلق به یک
دین خاص ،گروههای محکوم به تکفير از نگاه بزهکاران و یا کليه کساني که از دیني غير از دین مورد قبول
بزهکاران پيروی ميکنند انتخاب ميشوند(غالمي ،1393 ،ص .)10۸
باألخره حمله وهابيت به مدینه منوره و غارت گنج های داخل حجره شریف پيامبر اکرم

صل اهلل عليه و آله و سلم

(العجالني ،بي تا/2 ،ص )4۸؛ از دیگر مصادیق این جرایم است.
 .3-8تخریب
در جرم تخریب هم وضع بر همين منوال است .انگيزههای دیني برای ارتکاب جرم تخریب نيز از گونههای
متنوعي برخوردار است .این انگيزهها گاهي با نوع مصادیق تخریب نيز ارتباط تنگاتنگي دارند .گاهي انگيزه
دیني برای تخریب در قالب تنفر نسبت به مال نمودار ميشود که این تنفر ریشه در باورهای دیني شخص
دارد .مانند جایي که فرد مسلمان با این تصور که شرب خمر در جامعه اسالمي برای همه حتي اهل ذمه نيز
19- thuges
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حرام است مشروبات الکلي یک مسيحي اهل کتاب را به همراه ظروف آن ها از بين ببرد .در چنين مواردی
حرمت و نجاست مشروبات الکلي در اسالم موجب تنفر شخصي از آن شده است و ترکيب این تنفر و یک
عقيده نادرست موجب ارتکاب جرم تخریب شده است.
احساس وظيفه دیني نيز یکي دیگر از انواع انگيزههای دیني در جرم تخریب است .بزهکار در اینجا
تخریب اموال خاصي را وظيفه دیني خود ميداند .مانند جایي که شخص یک اثر تاریخي را با اندیشه شرک
آميز بودن آن از بين ببرد در مورد تخریب با انگيزه دیني ميتوان به اعمال پيروان وهابيها در ویران سازی
قبه و بارگاه اوليای الهي اشاره کرد(دحالل،1366 ،ص .)9
هرگاه وهابيان بر روستا یا شهری تسلط پيدا ميکردند به سراغ قبرهای ضریح دار رفته و آنها را خراب
ميکنند .به همين علّت است که آنان را تخریب کنندگان معابد مينامند(ابوزهره،13۸۸ ،ص  .)249به آتش
کشيدن کتابخانه بزرگ المکتب العربيه به بهانه وجود کفریات توسط وهابيها(السعيد 1404 ،ق ،ص 15۸و
امين1952 ،م،ص  )55و انجام عمليات حفاری در اطراف مسجداألقصي به منظور جستجوی هيکل سليمان
به وسيله رژیم صهيونيستي(رایش،13۸1 ،ص  ،)16شکستن منبر حاکم نيشابوری 20به علًت نقل نکردن فضایل
معاویه و ممنوع الخروج کردن او از منزل(ذهبي1409 ،ق،ص )132؛21حمله وهابيت به حرم مطهر امام حسين
عليه السالم و تخریب قبر آن حضرت و غارت اموال حرم و هتک ناموس و کشتار گسترده مردم بي دفاع شهر(ابن
بشر1402 ،ق/4 ،ص )257؛ حمله وهابيت به مدینه منوره و تخریب قبور ائمه بقيع و بزرگان اسالم ،تخریب
گنبد و بارگاه امامان هادی و عسکری عليهما السالم در سامرا(حسيني قزویني ،بي تا،ص )114؛ نبش قبر صحابي
جليل القدر پيامبر ،حجر بن عدی در سوریه و تخریب بيش از هزار مسجد و چندین بارگاه و زیارتگاه از
دیگر موارد تخریب با انگيزه دیني است.
.3-9ترور و مقابله با نظام دینی
مورد دیگر از جلوه های جرایم با انگيزه دیني ،محاربه یا خيانت به کشور 22است .ترور شخصيتهای
برجسته دیني ،بمبگذاری در معابر و محافل عمومي مانند مساجد ،حسينهها و اماکن متبرکه ،ربودن و کشتار
وحشيانه اشخاص به منظور ایجاد رعب و وحشت در ميان پيروان سایر ادیان ،مثله کردن و سربریدن کودکان؛
از جمله مواردی است که امروزه توجه همه را به خود جلب کرده است(آقایي نيا،13۸5 ،ص .)20
ترور هم ميتواند با انگيزههای دیني با عنوان «ترور مقدس» 23ارتکاب یابد .بزهکاران امنيتي غالباً ترجيح
ميدهند تا به منظور افزایش ضریب موفقيت و دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده ،افرادی هم فکر و هم

 - 20شارح بزرگ ترین و معتبرترین کتاب اهل سنت ،یعني صحيح بخاری.
 - 21أنهم کسروا منبره ومنعوه من الخروج.
 - 22در حقوق آمریکا و انگلستان تحت عنوان  robbery , burglaryاست.
23 - holy terror
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عقيده خود را بيابند و از طریق تشکيل یک سازمان منسجم با حکومت مقابله کنند .در حالت عادی و بدون
وجود انگيزه های دیني ،تروریست های سکوالر24معموالً اتهام خود را نميپذیرند و بر همين مبنا پس از
دستگيری؛ حاضرند تا در ازای برائت از انتساب عمليات وحشت افکني 25به جرمي خفيفتتر اعتراف کنند
که چنين پدیدهای در مورد ترورهایي که با انگيزههای دیني اتفاق مي افتد موضوعيت ندارد .در این نوع
ترورها ،با توجه به اینکه ورای عمليات وحشت افکني ،عنصر رواني انگيزه دیني حضور دارد ،تروریست به
درستي عمل خود ایمان و اعتقاد دارد و از انتساب عمل مجرمانه به خود افتخار ميکند .در عمليات وحشت
افکني که با انگيزه دیني ارتکاب ميیابد اصل «هدف وسيله را توجيه ميکند» حاکميت دراد .در اینجا وحشت
افکن نه تنها «هدف» خود را مقدس ميداند بلکه «وسيله»ای که به موجب آن دیگران را مي ترساند نيز از نظر
وی مقدس است.
اغلب تروریست های با انگيزه دیني ،قربانيان خود را از ميان گروه های خاصي انتخاب مي کنند .مثالً
اشخاصي که پيرو دیني کفرآلود هستند و یا هم کيشاني که با کفار همکاری مي کنند یا رهبران و بزرگان دیني
و کساني که خواهان جدا شدن از گروه تروریسم دیني هستند.
در ترورهای با انگيزه دیني ،نمادهایي به عنوان موضوع جرم در معرض آسيب قرار ميگيرند .امّا این
آماجها الزاماً نمادیترین مظهر تجلي قدرت یا دولت مقابل تروریستها نيستند .در این ترورها آنچه به طور
بالقوه آماجها را در معرض خطر قرار ميدهد ویژگي و موقعيت خاص آنهاست که کانون توجه تروریست
قرار ميگيرد .برای مثال در عمليات تروریستي که در عراق و پاکستان انجام ميگيرد ،علّت قرباني شدن مردم
بيگناه ویژگي خاص موجود در آنان یعني پيروی از دین اسالم است.
به ویژگي نمادین آماجها باید خصيصه نمادین وسایل به کار برده شده در ترور را هم افزود(اُتنف،
،13۸3ص  .)327با نگاهي به ترورهایي که با انگيزههای دیني صورت گرفته ،نمادین بودن وسایل به کار برده
شده کامالً محسوس است .برخالف سایر ترورها که ویژگي قدرت ،نوع وسيله را تعيين ميکند در ترور با
انگيزههای دیني این تفسير تروریست از دین است که نوع وسيله مورد استفاده در ترور را تعيين ميکند.
نمونهای از ویژگي نمادین بودن ابزار در ترور را ميتوان در اعمال فرقهای به نام خانج 26و کيسانيه27مشاهده

ترور مقدس یک رمان گرافيک از فرانک ميلر است که به دنبال یک ابرقهرمان به نام  Fixerمي باشد ،زیرا او پس از حمله به شهر امپراتوری ،با تروریست
های اسالمي جنگيد .او در رمان جدید خود با عنوان «ترور مقدس» جامعه اسالمي را هدف گرفته و طي آن دیدگاههای اسالم هراسانه خود را ارائه کرده
است .رمان مصور جدید "فرانک ميلر" به نام «ترور مقدس» هيچ ظرافت و دقت خاصي ندارد .این کتاب با این نقل قول آغاز ميشود« :اگر کافری
دیدی ،او را بکش» .ميلر معتقد است این نقل قول پيامبر است .از اینجاست که وطن پرستي متعصبانه ،خشونت و اسالم هراسي شدت ميگيرد.
24 - Secular
 - 25ترور
26 - khunnag
27 - kaysaniyya
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کرد .خانجيان قربانيان را با نوعي شال خفه ميکردند و کيسانيها قرباني خود را با ضربات چماق به قتل
ميرساندند(گ.س.هاجسن،1369 ،ص .)107
.4سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی
صحبت از سياست جنایي ایران در این زمينه شاید ابتدا بسيار غریب به ذهن برسد .اما پس از واکاوی های
نه چندان زیاد به این نتيجه مي رسيم که هر چند این موارد تحت عنوان خاص خود در نظام قضایي ایران
مطرح نشده اند ،اما سياست جنایي ایران در البالی جرایم ارتکابي از آن ها غافل نبوده است .در ذیل مواردی
از هرنوع را بيان مي کنيم:
.4-1سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی نوع اول
یکي از مصادیق این نوع از جرایم به آنجایي بر مي گردد که اسالم اجرای برخي از حدود را در شرایط
محدود و کامالً مشخص ،از سوی مسلمانان جایز دانسته است .قانون گذار ما در سال  1392این موارد را در
ماده  302قانون مجازات اسالمي وارد کرد.
مشکلي که در این قسمت حادث مي شود این است که حال یک مسلمان طرف مقابل خود را مشمول
ماده  302فرض کرده و اقدام به اجرای حد نمود و در عمل خالف بودن علم او ثابت شد .در اینجا او مرتکب
جرم با انگيزه ای دیني شده است و به همين علّت است که سياست جنایي قضایي تردیدی در مجازات او بر
اساس مفاد قانون ندارد .البته نه از باب ارتکاب جرم با انگيزه دیني بلکه به استناد تخطي از دین .چرا که این
عنوان جرایم هنوز برای قانونگذار و به تبع آن ،برای قضات ما شناخته شده نيستند.
مطابق ماده  303قانون مجازات اسالمي مصوب 1392؛ هرگاه مرتکب جرایم عليه تماميت جسماني
اشخاص ،مدعي باشد که مجنيٌعليه ،حسب مورد در نفس یا عضو ،مشمول ماده  302این قانون است یا وی
با چنين اعتقادی ،مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه
موظف است نخست به ادعای مذکور رسيدگي کند .لذا اگر ثابت نشود که مجنيٌعليه مشمول ماده 302است
و نيز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنين اعتقادی ،مرتکب جنایت شده است قاضي مرتکب را به مجازات
اصلي جرمي که مرتکب شده محکوم مي نماید .ولي اگر ثابت شود که به اشتباه با چنين اعتقادی ،دست به
جنایت زده و مجنيٌعليه نيز مشمول ماده 302نباشد ،قاضي به خاطر این اعتقاد و انگيزه دیني ،با مرتکب
مسامحه مي کند و مرتکب را به جهت آنکه خون مسلمان دیگر به هدر نرود ،به جای قصاص ،به پرداخت
دیه محکوم و نيز از باب حکومتي او را تعزیر مي کند.
مورد بعد آن جایي است که اسالم اجازه قصاص را به خود اوليای دم داده است .حال اگر اقدام اوليای دم
خارج از ضابطه باشد پای جرایم با انگيزه دیني در این مسئله باز مي شود .چرا که دین این اجازه را به ان ها
داده بوده و آنان در تشخيص مصداق به خطا رفته اند.
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مطابق ماده  349قانون مجازات اسالمي  ،1392وليدم نميتواند پيش از فوت مجنيٌعليه ،مرتکب را قصاص
کند و درصورتي که اقدام به قتل مرتکب نماید ،چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنيٌعليه نشود ،مرتکب
را از باب مجازات اصلي ،مستحق قصاص دانسته است .حال اگر ولي دم اعتقاد داشته باشد که جاني با این
رفتار مشمول ماده  302این قانون است ،در این صورت ،مستحق قصاص که مجازات اصلي بوده ،نيست.
.4-2سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی نوع دوم
همانطور که قبالً اشاره شد ،این نوع از جرایم از طرف افرادی اتفاق مي افتد که فقط ادعای دینداری را
دارند و رفتار آن ها صد در صد مخالف آموزه های دیني است .از طرف دیگر این نوع از جرایم بيشتر بر عليه
تماميت جسماني بزه دیدگان رخ مي دهد.
در قوانين ایران به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است؛ برای همين است که به مانند مورد قبل
نمي توان رد پایي از آن در ميان سياست جنایي یافت .اما جرایمي چون محاربه ،بغي و افساد في األرض را
مي توان در این گروه قرار داد .مواد  279تا  2۸۸قانون مجازات اسالمي  1392به این امور اختصاص یافته
است.
به همين دليل است که رویه قضات بر این تعلق گرفته که در جرایمي چون محاربه با عنایت به نحوه
ارتکاب و نتایج حاصله ،این نوع از بزهکاران را به اختيار خود به یکي از مجازات های اعدام ،قطع دست و
پا به صورت مخالف ،صلب و یا نفي بلد محکوم مي نمایند و در جرایمي چون افساد في االرض و بغي نيز
کوچکترین مسامحه ای را در اجرای مجازات اعدام به خرج نمي دهند.
مورد بعد که مي تواند تحت این عنوان در قوانين جزایي ما شناخته شوند رفتارهایي چون توهين به
اعتقادات دیني یا مقامات دیني است .گفتيم این جرایم مي تواند از سوی پيروان یک دین عليه شخصيت های
بزرگ دیني آیين دیگر قرار گيرد تا به این طریق دین خود را برتر نشان دهند .به همين منظر مطابق ماده 262
قانون مجازات اسالمي مصوّب  1392هر کس پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله وسلم و یا هریک از انبياء عظام الهي را
دشنام دهد یا قذف کند سابالنبي است و به اعدام محکوم ميشود و قذف هر یک از ائمه معصومين

عليهم

السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالماهلل عليها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبي شناخته شده است .همچنين است
مطابق ماده  514قانون  ،1375هر کس به حضرت امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه  ،بنيانگذار جمهوری اسالمي و
مقام معظم رهبری

مد ظله العالي

به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبساز شش ماه تا دو سال محکوم خواهد

شد.
همچنين مطابق ماده  513قانون مجازات اسالمي مصوّب  ،1375هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از
انبياء عظام یا ائمه طاهرین

عليهم السالم

یا حضرت صدیقه طاهره

سالم اهلل عليها

اهانت نماید اگر مشمول حکم

سابالنبي نباشد توسط قضات و رویه های قضایي موجود به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
نکته قابل توجه در این ماده توجه به مقدسات سایر ادیان است .لذا مرتکبين را از توهين به مقدسات سایر
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ادیان نيز بازداشته است .چرا که مقدسات مسيحيت یا یهود تحریف نشده ،همان مقدسات اسالم هستند(آل
عمران2۸.)19 ،3 ،همچنين اهانت در این ماده اعم است و جرایمي چون تخریب را هم در بر مي گيرد .لذا
شکستن مهر ،پاره کردن کتب ادعيه و  ...همه مي تواند از مصادیق این نوع از جرایم با انگيزه دیني باشد.
.4-3سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی از نگاه دشمنان یا نوع سوم
نظام تقنيني و قضایي ایران ،مرتکبان برخي از رفتارهای به ظاهر مجرمانه را تحت شرایطي جرم نمي داند.
مانند پدری که در حدود اجازه دین اسالم فرزندش را تنبيه و تربيت کند و یا ولي دمي که قاتل واقعي را
بدون اجازه قصاص کند یا مجری احکام قضایي که مجازات ها را اجرا مي کند ،مردم را شالق مي زند ،حبس
مي کند یا جانشان را مي گيرد .در واقع مأمور امر قانوني آمر قانوني است و قضات نيز در اجرای سياست
قضایي خود به استناد ماده  15۸قانون مجازات اسالمي مصوّب  1392این قبيل افراد را مستحق مجازات نمي
دانند.
از طرف دیگر رفتارها و مجازات های حدی ای وجود دارد که از نگاه بيگانگان ظالمانه و مجرمانه هستند.
مواردی چون اعدام مهدور الدم یا سنگسار کردن ،ارتداد ،سحر و  ...که سياست جنایي ایران در قبال این
جرایم از اواخر دهه هشتاد برای مقابله با انتقادات خارجي به صورت حذف برخي از این مصادیق جرایم و
مجازات ها و بسنده کردن به ماده  220بود .مطابق ماده 220مصوّب  ،1392در مورد حدودی که در این قانون
ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران عمل ميشود .در
واقع سياست جنایي تقنيني و به تبع آن سياست جنایي قضایي ایران در این مورد منفعالنه عمل کرده و به
نوعي مغلوب فشارهای بين المللي قرار گرفته است .همين است که برابر با ماده  225قانون مذکور با اینکه
حد زنا برای زاني محصن و زانيه محصنه رجم در نظر گرفته شده است ،نحوه اجرای آن دستخوش تغيير
شده است .با این بيان که درصورت عدم امکان اجرای رجم با پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعي و
موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه
است و در غير اینصورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک ميباشد که چنين رویکردی از سوی سياست
قضایي معمول است.

 - 2۸إنَّ الدّینَ عنْدَ ال َلّه الْإسْلَا ُم
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.5برآمد
جرایم با انگيزه دیني غالباً جرایمي مهيب هستند که مهمترین ارزش های جامعه انساني را مورد هجمه
قرار مي دهد .شدیدترین نوع آن ها« ،تروریسم مقدس» است که مرتکب در ذهن خود ،توجيه کافي برای
ارتکاب آن ،حتي به شکل «انتحار» 29آن هم به جای عنوان مقدس «شهادت طلبانه» دارد .این موضوع زماني
خطرناک تر مي شود که مجرمين با انگيزه دیني ،هيچگونه اظهار ندامتي ندارند .از سوی دیگر با سوء تعبير از
مفاهيم عالي دیني و فقدان برخي از مؤلفه های عدالت اجتماعي ،بعضي از افراد به آساني ،جذب آن ها مي
شوند.
جرایم با انگيزه دیني را به سه دسته متفاوت طبقه بندی کردیم و دسته سوم را که صرفاً از نگاه بيگانگان و
دشمنان ،مجرمانه هستند را اساساً از شمول این عنوان خارج دانستيم چرا که در واقع برای تحکيم پایه های
نظام دیني ،اجرای آن ها الزم دانسته شده است .همين موضع را تقریباً در جرایم با انگيزه دیني از نوع اول
شاهدیم چرا که برخورد قانونگذار با این نوع از جرایم نسبتاً معقول است .لذا سياست جنایي تقنيني ایران
رفع مسئوليت از بزهکار با انگيزه دیني را در برخي موارد به شرط اثبات اعتقاد دیني جایز دانسته .البته همان
طور که عرض شد این تفکيک در سياست جنایي به علّت عدم شناسایي اختصاصي و مجزا ،کامالً مغفول
مانده است .لذا مبنای مسئوليت کيفری بزهکاران دیني در قوانين ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت
بين مواد قانوني ،نگرش قانون گذار ،عدم توجه دقيق به این مقوله است.
در عرصه سياست جنایي قضایي در این نوع از جرایم با انگيزه دیني ،نيازمند رعایت اصول دادرسي عادالنه
و دور شدن از توجه صرف به اقناع اذهان عمومي هستيم ،که این مهم ميسر نخواهد شد مگر با شناساندن این
نوع از جرایم به قضات ،آن هم از طریق تقنين آن ها .در این حالت برخي بزهکاران دیني به علّت نبود قانون
مشخص و مدون در زمينه رفتار ارتکابي خود ،ممکن است به عناوین شدیدتری در این زمينه محکوم شوند.
امّا در مقابل سياست جنایي ایران در عرصه تقنيني در رابطه با جرایم با انگيزه دیني از نوع دوم مطلوب
نيست .در واقع جرایمي که افرادی انجام مي دهند ،امّا برای رهایي از مجازات به انگيزه ای دیني متوسل مي
شوند .توسل قانونگذار به عناوین عام و کلي صرفاً به منظور مجازات مرتکبين کافي نبوده و ما در عرصه
تقنين نيازمند توجه به زمينه های ارتکاب این گونه جرایم و تصویب قوانين حمایت کننده از دین ،حيثيت
های معنوی و بزه دیدگان آن مي باشيم .لذا رویکرد سياست جنایي تقنيني ایران در مقابله با این نوع از جرایم
با انگيزه دیني ،صرفاً یک رویکرد کيفر محور ،سزا دهنده و فاقد نگرش اصالحي بوده و البته به همين دالیل
است که پيش گيرانه نيست .چرا که عدم توجه به این مهم ،نه تنها بزه دیده را از حقوق خود دور نگه مي
دارد بلکه ممکن است دین و ماهيت آن را به ورطه های هولناک و جبران ناپذیری نيز سوق دهد .ورطه ای
که ممکن است به بي دیني سایر متدینين واقعي منجر شود و یا روآورندگان به دین را از آن منزجر نماید.
 - 29خودکشي
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چرا که این افراد تفکيک صحيحي از رفتارهای صحيح و غلط فارغ از توجه به فاعل آن ها ندارند و هرگاه
فاعل را به عنوان فردی متدین شناختند همه رفتارهای او را به پای دین او مي نویسند .بنابراین توسعه و غلبه
نگرش انعطافي و خنثي کننده در برخورد با اینگونه جرایم ،از اوصاف مهم سياست جنایي قضایي تلقي مي
شود .لذا الزم است که سياست جنایي قضایي ،از خصيصه تساهل ،تسامح ،مالطفت و خنثي سازی اهداف
مستتر در برخي از موارد سياست جنایي تقنيني دوری گزیند.
همچنين در عرصه سياست جنایي اجرایي ما نيازمند ایجاد بانک اطالعاتي در مورد افراد مشکوک و استفاده
از راهکارهای پيشگيری وضعي جهت مقابله با افراط گرایي دیني و تعصبات بي جا در قبال آموزه های دیني
هستيم .همچنين پيشنهاد مي شود سياست های جنایي قضایي و اجرایي به سمتي بروند که بتوانند دادگاه های
ویژه ی اختصاصي برای رسيدگي به این جرایم تأسيس کنند تا از پراکندگي مراجع رسيدگي کننده دوری
شده و رسيدگي های تخصصي تر ،راه را بر گسترش وقوعي این نوع از جرایم بکاهد.
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