
 

 

  

  

  

  

  

  

  :جرم سیاسی در فقه اسالمی

  قانون اساسی 168اصل واکاوي 
فرد محمدرضا عباسی


  

  چکیده

دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مقرر می 168اصل 

جرم سیاسی و فلسفه  ماهیت گیرد. حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستري صورت می علنی است و با

تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئـت منصـفه و   

صرفاً در محاکم دادگستري و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسالم 

عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخـور توجـه و اهتمـام     ،ریعت مقدس به مسئله جرم سیاسیو ش

تواند گامی در جهت اجرایـی شـدن ایـن اصـل      بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می

تواند از  که می فقهسابقه در حوزه  به اشد. در این مقاله، عناوین مسبوقمترقی و افتخارآمیز قانون اساسی ب

  موضوع از زاویه جدیدي مورد پژوهش قرار گرفته است.، با واکاوي دومصادیق جرم سیاسی تلقی ش

  يکلیدن اگ واژ

  قانون اساسی، جرم سیاسی، هیئت منصفه، دادگاه علنی، محاکم دادگستري، محاربه، افساد و بغی

                                       
 آباد استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم                                                     Email: abbasifard_20@yahoo.com 

 18/07/91تاریخ پذیرش:        23/11/90تاریخ ارسال: 

 191-210/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

جـرم را   ،دانشمندان علم حقوق از دیرباز

از جهت انگیزه مجرم و شیوه اقـدام و اهـداف   

اند.  آن به جرائم عادي و سیاسی تقسیم نموده

اران حکومـت خصوصـاً   رکاند حاکمان و دست

قضات در هر عصر و زمان حسب اراده قـاهره  

یا قراردادهاي اجتماعی و مقررات موضوعه یـا  

از باورهاي دینی در جهـت حفـظ و حراسـت    

یـا  شده افـراد   مصالح یا رعایت حقوق شناخته

و تنظیم روابط اجتماعی و بـه منظـور    هجامع

طلبی بـراي   جلوگیري از تجاوز، تعدي و زیاده

هـاي   روش ،ات، کیفـر و تنبیـه مجرمـان   مجاز

ولـی   ،انـد  مختلف و متعددي را اعمال نمـوده 

انگـاري بسـیاري از    طور که اصـل جـرم   همان

هاي مقرر و نحوه اعمال آن  اقدامات و مجازات

ــاي   ــر جامعــه و باوره ــابع شــرایط حــاکم ب ت

اجتماعی و تشخیص حاکمان بـوده، تفکیـک   

ص و خـا  هجرائم و تعیین نوع آن هم از قاعـد 

ثــابتی تبعیــت نکــرده اســت. امــا بــه جــرأت 

تــوان ادعـا نمــود کـه در نــوع برخــورد و    مـی 

تصمیم در مراحل مختلف شناسایی، تعقیـب،  

محاکمه، صدور حکـم، مجـازات، طـی دوران    

محکومیت و بعد از آن بـراي جـرائم سیاسـی    

که هر قوم در هر عصري نامی بر آن نهـاده و  

انـد،   نمـوده اي تفسیر و تحلیـل   آن را به گونه

نوسان، تنوع و اختالف نظر بیشتري را شـاهد  

هــا و برخوردهــا، گــاهی ایــم. ایــن رفتار بــوده

گرانه و با هدف هدم و نابودي سخت و سرکوب

آمیز و با هدف روشنگري  و گاهی آرام و ارفاق

سـازي و   و توجیه و در نهایت مراقبت و ایمـن 

از سر گذراندن خطر بوده است. مقاله حاضـر  

زکاوي مفاهیم مرتبط به جرم سیاسی ضمن با

ــه   ــه بحــث و بررســی جــرم سیاســی در فق ب

  اسالمی خواهد پرداخت.

  جرم سیاسی در قانون اساسی. 1

قانون اساسی آمـده اسـت:    168در اصل 

رسـیدگی بــه جـرائم سیاســی و مطبوعــاتی   «

علنــی اســت و بــا حضــور هیــأت منصــفه در 

گیـرد. نحـوه    محاکم دادگستري صـورت مـی  

رایط و اختیـارات هیـأت منصـفه و    انتخاب، ش

تعریف جرم سیاسی را قانون براساس مـوازین  

  ».کند اسالمی معین می

که قانون اساسی به عنـوان  ینبا توجه به ا

میثاق ملی که تحت اشراف امام خمینی (ره) 

و با آگاهی مراجع بزرگ تقلیـد و بـه وسـیله    

بـه   عقـد  و  اسالمی و اهل حلبزرگان جامعه 

ملت تهیه و مستقیماً بـه رأي   عنوان خبرگان

مردم مسلمان و انقالبی ایران گذاشته شـده و  

به تأیید اکثریت قاطع ایشان رسـیده اسـت و   

نظام هـم آن را  وقت  يامام خمینی(ره) رهبر

در واقـع   ،اند امضاء، تنفیذ و امر به ابالغ نموده

کننده  دستورالعمل اداره امور کشور و تضمین
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، جرم سیاسی را بـه  باشد حقوق آحاد ملت می

رسمیت شناخته و نحوه رسیدگی به آن را به 

قانون عادي واگذار نموده است. پس باید فهم 

ــور و    ــت و حض ــول آن و حاکمی ــت اص درس

قید و شرط آن وجهه همت همگان  جریان بی

  خصوصاً متولیان امور و نخبگان باشد.

را  168اصــل مضــمون الزم اســت ابتــدا 

هـداف و فلسـفه   شناسایی و سپس پیرامـون ا 

ــلی ــام  اص ــرین پی ــیح داده و   ت ــاي آن توض ه

سرانجام به جایگاه و سابقه جـرم سیاسـی در   

تـرین پیـام اصـل     فقه اسالمی بپردازیم. اصلی

پذیرش مفهوم جرم سیاسی اسـت و در   168

ــل آن،     ــوان تکمی ــه عن ــده و ب ــن ای ــار ای کن

رسیدگی علنی با حضور هیئت منصفه آن هم 

لیـــف بـــه   در محـــاکم دادگســـتري و تک  

گذاري براي تعیین و اعالم نحوه انتخاب  قانون

و شرایط آن و اختیارات هیئـت منصـفه و بـر    

لزوم تعریف جـرم سیاسـی براسـاس مـوازین     

  اسالمی تأکید شده است.

  مفهوم جرم سیاسی. 2

مرکــب از دو  »جــرم سیاســی«ترکیــب 

مختصـراً  کـه  است » سیاسی«و » جرم«کلمه 

ی، فقهـی و  به تبیین معـانی لغـوي، اصـطالح   

بـه ضـمه   » جرم«پردازیم.  حقوقی هر یک می

ــتح آن     ــه ف ــرم ب ــتقات ج ــرف (ج) از مش ح

، بریـدن و  باشد و در اصل به معنـی قطـع   می

الموارد، جـرم را بـه    افتادن است. صاحب اقرب

معنی خطا و گنـاه نیـز معنـی نمـوده اسـت.      

ــوف( ــور  88ص م،  1998، معل ــن منظ در )اب

به معنـی قطـع و   العرب، جرم به فتح را  لسان

بریــدن و جــرم بــه ضــمه را بــه معنــی گنــاه 

، 2ج  ق،  1411، ابـن منظـور  دانسته اسـت. ( 

راغب اصفهانی در مفـردات   )257-258صص 

خود، جرم را به معنی کندن میوه از درخـت،  

جرم کنایه «گوید:  میعنی نموده و در ادامه م

ــی   ــند مـ ــت و ناپسـ ــار زشـ ــد از کـ ». باشـ

) بـراي جـرم   91 ص، 1332، اصـفهانی  (راغب

هـاي مختلـف،    ها و فرهنگ در اصطالح مکتب

معانی متفاوت ولی با مضمون نزدیک بـه هـم   

شناسان ناسازگاري افراد  وجود دارد. مثالً جرم

ــرم    ــداجتماعی و ج ــل ض ــاع، عم را در اجتم

ــی ــد،   مـ ــد (احمدونـ و  )26ص ، 1387نامنـ

انـد:   شناسـان از آن چنـین یـاد نمـوده     جامعه

است که نظم اجتماع را  یک پدیده اجتماعی«

کند که البته این نظم در هر عصري  نقض می

متناسب با تمدن، تفکر و عقایـد متعـارف آن   

ــانی اســت   ــانی و زم ــاظ مک ــه لح ــه ب » جامع

  .)26ص ، 1387(احمدوند، 

اما در خصوص جرم از دیـدگاه اسـالم و   

نظــران چنــین  برخــی صــاحبفقــه اســالمی، 

انجام دادن فعـل یـا   جرم : «اندکه تعریف کرده

گفــتن قــولی کــه قــانون اســالم آن را حــرام 
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دانسـته و بــر فعــل آن، کیفـري مقــرر کــرده   

ــت ــیض،» (اس ــن  .)69ص ، 1364 ف ابوالحس

ــاوردي در  ــین کتــاب م ــام ســلطانیه چن احک

جرم، امور ممنوع شرعی است کـه  «گوید:  می

خداوند به وسیله اجراي کیفر حـد یـا تعزیـر،    

، ج ماوردي» (دارد بازمیمردم را از ارتکاب آن 

  .)219ص ق،  1406، 2

ــه اینخ ــان  الص ــاه در بی ــرم و گن ــه ج ک

بسیاري از مراجع دینی متأثر از همان معنـی  

عام و رایج است کـه آن را ارتکـاب حـرام یـا     

ترك واجب شرعی مشروط بـر کبیـره بـودن    

        در نیــز داننــد. امــام خمینــی (ره)  مــورد مــی

حـدود بـه نحـو     الوسیله در بـاب کتاب تحریر

(امام خمینی (ره)، بـاب   اند مذکور فتوي داده

ــدود، ــنجم، 2ج  ح ــئله پ در  .)477ص  ، مس

آراء  ، عنـوان جـرم معرکـه   حقوقداناناصطالح 

هاي مختلفی از آن شده اسـت   بوده و برداشت

بنـدي   حاصل نظرات را چنین جمعبرخی که 

جرم هر فعل یا ترك فعلـی اسـت   «اند:  نموده

نمایـد و   جامعه را مختل می که نظم و آرامش

قانون نیـز بـراي آن مجـازاتی تعیـین نمـوده      

دانان اي از حقوقـــ همچنـــین عـــده». اســـت

نقض قانون هر کشوري در اثـر  : «معتقدند که

عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفـه یـا   

اعمال حقی آن را تجـویز نکنـد و مسـتوجب    

» شـود  مجازات هـم باشـد، جـرم نامیـده مـی     

  .)28ص ، 1387(احمدوند، 

ابــن منظــور در امــا در مــورد سیاســت، 

تی به این مضمون کـه:  العرب با نقل روای انلس

اسرائیل چونان ملوك و پادشـاهان   انبیاء بنی«

، »دار امور سیاسـی جامعـه خـود بودنـد     عهده

گیـري نمـوده کـه سیاسـت بـه معنـی        نتیجه

داري امــور جامعـه و مــردم   عهـده حکومـت و  

. )429، ص 6ج ق،  1405منظـور،   ابـن ( است

معنی و متفاهم سیاست در اصطالح به دلیـل  

هاي متفاوت  عرض عریض این واژه و برداشت

آیـد، چنـان    و گوناگونی که از آن به عمل می

توان ادعا نمود هنـوز   آرا گردیده که می معرکه

تعریف جامع و مانعی از آن به عمل نیامـده و  

 ظـنّ نظر هر کدام از  حتی دانشمندان صاحب

اند و لغتی را که حتی قبل از  د یار آن شدهخو

ســاخته شــدن و مصــطلح گردیــدن معنــی و 

مفهوم عینی و خارجی آن از آغازین روزهـاي  

ــ  ــر او را همراهـ ــدگی بشـ ــوده و از زنـ ی نمـ

هاي زنـدگی او بـه شـمار     مایهترین دست اصلی

االطـراف و   آمده، هنوز بـه تعریفـی جـامع    می

ایـن   خصوص کـه  بهمتفق علیه نرسیده است. 

وقت و همه جا بیشتر از همه بـا   حقیقت همه

ــه  ــداران و داعی ــان، زورم ــدرت  حاکم داران ق

اند  مرتبط بوده و هم آنان سعی و تالش نموده

که آن را مصادره یا حداقل استخدام نمـوده و  
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رنگ و لعاب دلخواه خود را بـه آن بزننـد. تـا    

رباب قدرت و آنان کـه هـر جـا الزم    اآنجا که 

را مرکـب راهـوار خـود بـراي      سیاسـت  ،بوده

و داعیـه   انـد  سلطه بر کشـور و مـردم نمـوده   

االمتیـاز خـود    مایه و مابهسیاستمداري را دست

اند، هر جا  براي جلوداري جامعه به رخ کشیده

شد، سیاست را تقبـیح نمـوده و پـدر     الزم می

  اند. آن را سوزانده

(ره) که امام خمینـی  دبه یاد دارنگارنده 

ایـل نهضـت و انقـالب یکـی از     او«فرمـود:   می

ه من عوامل سطح باالي رژیم ضمن مراجعه ب

؛ سیاسـت  هللا حضرت آیت«کرد که:  اظهار می

یعنی دروغ و دغـل و پدرسـوختگی و ایـن از    

ساحت مقدس روحانیت دور است و در شـأن  

باشــد. بــه ایشــان گفــتم: آن نــوع  آنــان نمــی

این در حالی اسـت  ». سیاست باشد، مال شما

ر زیـارت جامعـه کبیـره بـه تعلـیم و      که ما د

ارشاد ائمه معصـومین(ع) حضـرات ایشـان را    

ساسـه  «وار آنـان را   مخاطب قرار داده و بیعت

، مدبران امـور جامعـه و   »العباد و ارکان العباد

ستون محکم حفظ و نگهداري ملـک و ملـت   

الجنـان، زیـارت جامعــه    مفـاتیح خـوانیم (  مـی 

ــا ایــن حــال  .کبیــره) ــب دانان در عــین حقوق

اختالف برداشت در تعـاریفی کـه از سیاسـت    

دارند، غالباً به حدود مشترکی چون مدیریت، 

طلبی، خیرخواهی و خدمت بـه مـردم،    اصالح

  جامعه و کشور اشاره دارند. 

ــی اســت کــه همــه     1 . سیاســت علم

ــکل ــه  ش ــاي رابط ــان و   ه ــدرت را در زم اي ق

رسـد و حیـث و    هاي گونـاگون بـر مـی    مکان

  نمایاند. اعمال این قدرت را می چگونگی

ــه هر . 2 ــت بـ ــال و  سیاسـ ــه افعـ گونـ

گـردد کـه انسـان بـه      هایی اطالق می فعالیت

شـود و از   واسطه آن بـه اصـالح نزدیـک مـی    

، 1388گردد (پیوندي،  تباهی و فساد دور می

  .)36ص 

ــت    ــورد عنای ــه م ــی ک ــرم سیاس ــا ج ام

قانونگـذار اساســی اســت، معنـایی اســت کــه   

یـابیم.   را در نگاه رهبري مـی  بهترین بیان آن

ــس   ــدگی در مجلـ ــده در دوران نماینـ نگارنـ

آورد کـه در دوره   شوراي اسالمی به یـاد مـی  

دوم مجلــس شــوراي اســالمی، مقــام معظــم 

اي کــه آن  خامنــه هللا ، حضــرت آیــترهبــري

زمان در سمت ریاسـت جمهـوري بودنـد، در    

اي و با حضور اکثریت قریب بـه اتفـاق    جلسه

ــ  ــدگان، ط ــی از  نماین ــه یک ــانی حکیمان ی بی

هاي اجتمـاعی خـود را چنـین عنـوان      دغدغه

ما نباید به قـانون اساسـی نگـاه    «نمودند که: 

گزینشی داشته باشیم و اصـولی را کـه در آن   

در جهت اجرایی شـدن   ،حقوق حکومت آمده

ولـی   ،آن، با تمام ظرفیت و توان اقدام کنـیم 
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آنجا که پاي حقوق مـردم و آحـاد جامعـه در    

و » یماست، مغفول بمانـد یـا تعلـل نمـای     ینب

جمله اصولی را که مثال زدند، همین اتفاقاً از 

و ضــرورت اجرایــی شــدن آن در  168اصــل 

ــوع  جهــت رســیدگی بــه جــرائم سیاســی و ن

گونــه متهمــان بــود، ایشــان  برخــورد بــا ایــن

از جمله دالیـل قـانون اساسـی    «فرمودند:  می

براي تأکیـد بـر رسـیدگی علنـی در محـاکم      

دادگستري و حضور هیئت منصفه ایـن اسـت   

روي حکومـت و حاکمـان    در که این متهم رو

ــراي داوري در   ــد ســازوکاري ب ایســتاده و بای

خصوص او به کار گرفتـه شـود کـه احسـاس     

اي  کند او هم در پنـاه قـانون اسـت و در قـوه    

ــار    ــدگانی از افک ــور نماین ــا حض ــتقل و ب مس

شـود و هـم قاضـی بـا      عمومی محاکمـه مـی  

 ،دگی بیشتر در محکمه حضور پیدا نمـوده آما

ــاه و در    ــین و آگ ــام داوري ام ــود را در مق خ

  ».پیشگاه خدا و بندگان آن حضرت ببیند

  سوابق تاریخی جرم سیاسی. 3

و  »جـرم «هـاي   بـا حضـور واژه  هر چند 

قـدیمی   در زندگی اجتماعی بشـر  »سیاست«

 »جــرم سیاســی«مرکــب  عنــواناســت، امــا 

 امـا . سـت زیادي نی مرع رايادنوظهور بوده و 

که این آن دانیم که حقیقت جرم سیاسی بی می

هاي امـروزي و تعـاریف    عنوان خاص و ویژگی

رایــج را تحــت عنــاوینی مثــل جــرم بــزرگ،  

 داشـته بررحمانـه در  خیانت بزرگ و جـرم بـی  

از دیربـاز رفتارهـایی از ناحیـه افـراد و     باشد، 

هاي ناراضـی از حکومـت و حاکمـان بـا      گروه

ت اصالح و تغییر در برابر حاکمیت هدف و نی

مستقر وجود داشـته و بـه اقتضـاي شـرایط و     

ها  ها و فرهنگ خصوصیات زمان، مکان، تمدن

بین طرفین برخوردهایی ایذایی و براندازي از 

ــرف ــک ط ــاي ســخت ی ــه و  و برخورده گیران

گرانه از طرف دیگر وجود داشته اسـت  سرکوب

د و وبـیش از قواعـ   و حتماً در مواردي هم کـم 

هایی  نموده است که نمونه مقرراتی تبعیت می

از آن را در اســناد حمــورابی و ایــران باســتان 

ه نمــود. از بــاب مثــال، در مالحظــتــوان  مــی

ها و قبل از تاریخ معاصر، وقتـی افـراد    گذشته

نمودنـد، نـه تنهـا     در برابر حکومت قیـام مـی  

تـرین اذیـت، آزار، شـکنجه     خودشان با سخت

نهایـت در معـرض نـابودي    مواجه شـده و در  

بلکه همسر، فرزنـدان و تبـار    ،گرفتند قرار می

آنان نیز طعمه همـان آتـش خشـم و غضـب     

حکومت و حاکمان قرار گرفته و امـوال آنـان   

  گردید. هم مصادره می

یکی از پژوهشگران در این مـورد چنـین   

هـاي   در قوانین مربوط به زمان: «نوشته است

میان نیامـده   گذشته، نامی از جرم سیاسی به

بـین جـرائم    بنـدي  است، بلکه نـوعی تقسـیم  

بـه دو دسـته تقسـیم     وجود داشت که جرائم



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ج

پن
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
91

 

   

 

197 

شدند. دسـته اول آن گـروه از جرائمـی را     می

شد که نیازي بـه شـکایت از طـرف     شامل می

شاکی خصوصی نداشت و مجازات آن هم بـه  

امـا در جـرائم دسـته دوم،     .مراتب شدید بـود 

براي تعقیب مجرم نیاز به شکایت بـود. بـراي   

تـرین   مثال مجموعه حمورابی کـه از قـدیمی  

قوانین مدون دنیاي قـدیم اسـت، جرائمـی از    

قبیل اقدام علیه پادشاه، خیانت بـه مملکـت،   

فرار از مقابل دشمن و امثال آنها، جزو دسـته  

قیـب و  اند و مرتکب با شدت زیـاد تع  اول بوده

ــد مجــازات مــی ــه اضــافه  وي». گردی در ادام

گاهی پادشـاه خـود را نماینـده    «کند که:  می

کـرد، لـذا    خداوند بر روي زمـین معرفـی مـی   

کـرد و   به شدت سرکوب می مخالفین خود را

گونه مجازاتی را نسـبت بـه آنهـا روا    اعمال هر

چرا که آنها را به عنـوان نیروهـاي    ؛دانست می

(پیونـدي،  » کـرد  مـی شیطانی و دشمن فرض 

ــا .)50ص ، 1388 اندیشــه جــرم سیاســی  ام

ر دانشمندانی از قبیـل منتسـکیو،   افکاحاصل 

هایی مثـل   ولتر و ژان ژاك روسو و نشر کتاب

قرارداد اجتماعی بود و اروپـاي   و القوانین روح

هــا،  هــا، مســافرت آن روز بــه علــت مهــاجرت

تجارت و سیاحت که بین آنـان و کشـورهاي   

ناخواسـته   یاخواسته  بود وجریان اسالمی در 

از منابع غنـی اسـالم دربـاره حقـوق مـردم و      

بخـش ایشـان    داوري مسلمین و دیـن حیـات  

درباره مستبدان، دیکتاتورها و طـاغوت و لغـو   

تمام امتیازهاي ادعایی حاکمان و برخورداران 

و اعالم آن براي همگان آگاه شده بودنـد. بـه   

ج مبارزه بـا  هر حال رشد افکار عمومی و تروی

هـا،   خـواهی ملـت   هاي مطلقـه و آزادي  قدرت

افکار عمومی را نسبت به نـوع نگـاهی کـه از    

گذشته درباره مجرمان سیاسی وجود داشـت،  

داده و بــــه علــــت درك انگیــــزه  تغییــــر

هاي اول قرن نوزدهم  مندانه آنان از دههشرافت

ــات    ــه، نظری ــالب فرانس ــد از انق ــاً بع خصوص

جرمـان سیاسـی بـروز و    آمیز در برابـر م  ارفاق

ظهور نمـود و مسـئله جـرم سیاسـی بـا ایـن       

دیدگاه جدید و جهانی از اوایل قـرن نـوزدهم   

میالدي پـا بـه عرصـه زنـدگی گذاشـته و در      

برابر حاکمان اروپا ظهور کرد و حقوق جدیـد  

آمیــزي را کــه تغییــر نــوع نگــاه افکــار  ارفــاق

به طور جـدي   ،روا دانستهرا عمومی به ایشان 

هـم کـه    هاي مردم اروپـا  نمود و توده مطالبه

شــان از داغ و طـی قــرون و اعصــار تــن و جان 

درفش ظلم و زور حاکمان آزرده شده بود، بـا  

هـــا و رفتارهـــاي  از ســـر گذرانـــدن شـــیوه

اقتدارگرایانه سختی که از ناحیـه پادشـاهان،   

ــم  ــان و رژی ــه    درباری ــاتوري علی ــاي دیکت ه

ات و داران اصـالح  ناراضیان، معترضان، داعیـه 

ز حقوق اقشار مختلف، صـداي  مدعیان دفاع ا

به حدي که  ،شان عمومی و فراگیر شداعتراض
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اي جـز تسـلیم و    سالطین و دیکتاتورها چاره

ــمیت     ــه رس ــان و ب ــداي معترض ــنیدن ص ش

  شناختن فرهنگ اعتراض و آزادي نداشتند.

ــا  . 4 ــن ب ــوایان دی ــار پیش رفت

  مخالفین

ز طـور کـه ا   از رفتار پیشوایان دیـن و آن 

ــوانین و مقــررات حــاکم و کتــب   مجموعــه ق

شـود، برخـورد حاکمــان    فقهـی اسـتفاده مـی   

اسالمی و متولیـان امـور بـا متهمـانی کـه در      

انـد و بـا آنـان     برابر آنان ایستاده و قد کشیده

کننـد، در صـورت تشـخیص نیـت      مبارزه می

مندانه و بـه دنبـال   تخیر و وجود انگیزه شـراف 

منطبق با  نفع شخصی و مادي نبودن، درست

که در دنیاي امروز به عنـوان  است آن چیزي 

شـود، برخوردهـا بـه     جرم سیاسی مطرح مـی 

تــر اســـت و   آمیزتـــر و آرام مراتــب احتــرام  

الشأن  اي بارز آن در رفتار پیامبر عظیمه نمونه

اسالم (ص) و امیرمؤمنان علی (ع) با مخالفان 

  خورد. به چشم می

تی کـه  دنیاي کنونی با تمام ادعا و تبلیغا

هاي مشروع و در جهت بحـث   در مورد آزادي

حقوق بشـر و رعایـت حـق مخالفـان دارد، از     

فهم و درك بسیاري از رفتارهاي بزرگان دین 

خود، عـاجز اسـت. از بـاب نمونـه      با مخالفان

جــا کــه امیرمؤمنــان علــی (ع) در واپســین آن

ساعات عمر شریف خود و در حالی که  فردي 

ر خانــه خــدا و در پلیـد و شــقی، مظلومانـه د  

به خـاطر  «الحدید:  به قول ابن ابیحال نماز و 

فـرق ایشـان را   » اصرار و پافشاري بـر عـدالت  

شکافت، در وصیتی به فرزندش امـام مجتبـی   

در «فرمایـد:   (ع) درباره قاتل خود چنین مـی 

اسارت او را نیکو دار، اگر زنـده مانـدم، خـود    

پـس   ،ولی دم خویش هستم و اگر درگذشـتم 

الفی ضربتی کـه بـر مـن زد، فقـط یـک      به ت

ق،  1411الشـیعه،   وسـایل » (ضربه به او بزنید

که وقتـی از  یا آن .)96، باب قصاص، ص 19ج 

حضرتش در خصوص کفر قاسطین، مارقین و 

ــاکثین جمــل، صــفین و نهــروان بــه دلیــل   ن

ستمی که بر دین خدا، ولـی امـر مسـلمین و    

، شـود  اند، سؤال مـی  جامعه اسالمی روا داشته

آنـان  «دهـد:   خیلی صریح و محکم جواب می

برادران مـا هسـتند کـه بـر مـا سـتم و جفـا        

نمودند و صد البته که ایشان را سـر جایشـان   

از  22بـاب  ، 1411 الشـیعه،  (وسایل» نشاندیم

  .ابواب جهاد العدو)

ــدار   ــه طــور قطــع و یقــین وجــدان بی ب

بشریت فاصله این مکتب فکري را بـا مکاتـب   

تنها دشمنان سیاسی خود که پرادعایی که نه 

لمـی  در بسیاري از مـوارد مخالفـان نظریـه ع   

شـده خـود را    هاي ارائـه  حتی مخالفان تئوري

ــی  ــر م ــراي    تکفی ــالش ب ــد از ت ــد و بع نماین
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اعتبـاري آنــان در جهـت حـذف فیزیکــی     بـی 

  اند، خواهد فهمید. رقباي خود پرداخته

  جرم سیاسی در دوران معاصر. 5

منتهی بـه یـک   به هر حال موج بیداري 

هـا شـده و در جامعـه آن روز     سري دگرگونی

اروپا مردم با مطالباتی در برابر حکومت صـف  

هـاي بلنـدي هـم در     کشیدند و به تدریج گام

هـاي فـردي و حقـوق اجتمـاعی      جهت آزادي

فرانسـه و   1848برداشته شـد. انقـالب سـال    

برکناري لوئی فیلیپ و اسـتقرار جمهـوري در   

ن نقطه عطفی براي عبـور  توا این کشور را می

از استبداد و شروع حق حاکمیت مردم و آغاز 

دوران معاصــر در اروپــا دانســت. ایــن تحــول 

ــعیت مجــرمین سیاســی   ــود وض موجــب بهب

گردید، مجازات اعدام درباره آنان لغـو شـد و   

امتیازاتی هم براي ایشان لحاظ گردید کـه در  

آن را در چهـار اصـل   » جـرم سیاسـی  «کتاب 

فر خـاص و  کی ،نموده است. اول عمده خالصه

ازات حذف مج ،دوم متفاوت با مجرمان عادي؛

 ،سـوم  اعدام در خصـوص مجرمـان سیاسـی؛   

گونــه مجرمــان و  جلــوگیري از اســترداد ایــن

سرانجام الزام به رسیدگی جـرائم سیاسـی در   

ص ، 1388پیونـدي،  حضور هیئـت منصـفه (  

56(.  

ــا پیـــروزي انقـــالب در ایـــران نیـــز  بـ

مشروطیت و تـدوین قـانون اساسـی و ایجـاد     

دستگاه قضایی، مطالبه اموري را که در جهت 

هاي مشروع مـردم تـأثیر    حفظ و بقاي آزادي

حق را در طول زمـان  ب مطالبات  داشت و طرح

نمـود و از جملـه    و براي آیندگان تسهیل مـی 

جداسازي جرائم سیاسی از جرائم عادي را در 

ار خـود قـرار دادنـد و بـر آن پـاي      دستور کـ 

فشرده و خواستار پذیرش و قبول نوعی نگـاه  

ــاق ــد و    ارف ــان سیاســی بودن ــه مجرم ــز ب آمی

ــل    ــدند آن را در اصـ ــق شـ ــرانجام موفـ سـ

هفتادونهم متمم قانون اساسی مشروطیت بـه  

در موارد تقصیرات «این شرح تصویب نمایند: 

ــفین در    ــأت منص ــاتی هی ــیه و مطبوع سیاس

مـتمم   79(اصـل  » خواهند شد محاکم حاضر

  .قانون اساسی مشروطیت)

امــروز تفکیــک جــرم سیاســی و بــه امـا  

رســمیت شـــناختن آن در قــانون اساســـی   

ــاالن    ــراي فع ــمندي ب ــبتاً ارزش ــتاورد نس دس

النی کـه بـا اهـداف    سیاسی کشورهاست. فعـا 

مندانه، انگیزه خیرخواهانـه و در جهـت   شرافت

ن هـا و حاکمـا   مصالح ملک و ملت با حکومت

خواهند از راه استدالل و  شوند و می مواجه می

منطق با روشنگري و جلب نظر اقشار جامعـه  

داري تـالش نماینـد و    در عرصه سیاست ملک

احیاناً کارشان به معارضه و مبارزه بـا هیئـت   

انجامد. مجرمان سیاسی در فضـاي   حاکمه می

ــی؛ قبــل از      ــرم سیاس ــک ج ــذیرش تفکی پ
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در طـی دوران  محاکمه، در جریان محاکمات، 

محکومیت و پس از آن براسـاس قراردادهـاي   

اجتمـــاعی و قـــوانین کشـــورها از مزایـــایی 

باشند. مـثالً بـه هنگـام جلـب و      برخوردار می

زنند،  احضار یا دستگیري به آنان دستبند نمی

دادگاه آنان علنی و با حضـور هیئـت منصـفه    

گردد، بـیم محکومیـت اعـدام بـه      تشکیل می

حض بـراي آنـان منتفـی    دلیل جرم سیاسی م

است، از مقررات خشک حـاکم بـر زنـدان در    

خصوص الزام به پوشـیدن لبـاس زنـدانیان و    

نماینـد، در   استفاده از غذاي آن تبعیـت نمـی  

صورت تمایل تسهیالت الزم بـراي مالقـات و   

تماس با اعضاي خانواده و استفاده از کتـب و  

ــی   ــراهم مـ ــان فـ ــالت برایشـ ــردد،  مجـ گـ

یم و غیرمستقیم موجب هاي مستق محکومیت

محرومیت آنـان از حقـوق اجتمـاعی نبـوده و     

هـاي محدودکننـده    باالخره از برخی پیگیـري 

  شبیه استرداد مجرمین هم معاف هستند.

با شرحی اجمالی که از سیر جریان جرم 

هاي دور جهـان و ایـران تـا     سیاسی از گذشته

وضع موجود ارائه گردید، اکنـون جـا دارد بـه    

پیرامون ایـن موضـوع در فقـه    بحث و بررسی 

و آن را حـداقل از دو جهـت    زیمپرداباسالمی 

و در دو بخش مـورد مداقـه قـرار دهـیم: اول     

سابقه مسئله در اسالم و دوم نوع نگاه اسـالم  

  به این موضوع.

  جرائم سیاسی در اسالم. 6

بدون تردیـد شـریعتی آسـمانی کـه بـه      

تــرین دیــن بــا داعیــه فــالح و  عنــوان کامــل

ي بشر و تضمین نجات و سعادت او و رستگار

تعیین تکلیـف فـردي و حـدود اجتمـاعی در     

تمام شئون زندگی اعالم موجودیـت نمـوده و   

چه غیر خداسـت،  نسر آن دارد که همه را از آ

هاي  در قدم بریده و مردم را  به خدا برساند و

نخستین خـود، حاکمـان و اشـراف منطقـه و     

و آنان را  سالطین دور و نزدیک را نشانه رفته

خوانـد و در   به تسلیم و تمکین یا مبارزه مـی 

هـاي   هـا و قـدرت   ترین امپراطوري برابر بزرگ

نمایـد، بـدون    مـی  حاکم آن روز اعالم حضـور 

تشکیل حکومت امکان ادامه حیـات و کسـب   

بینیم کـه   توفیق و نتیجه نخواهد داشت و می

نبی معظم اسالم (ص) بعـد از علنـی نمـودن    

عه شرایط سرزمین وحـی،  دعوت، چون مجمو

مکه را براي تشـکیل نظـام اسـالمی و اعـالم     

دیدنـد، اقـدام بـه     موجودیت آن مناسب نمـی 

مهاجرت نموده و بالدرنگ در اولـین فرصـت   

الرسـول   هممکن و قبل از ورود به یثرب، مدین

ــه   ــه ب ــرچم اســالم را در مدین را تشــکیل و پ

آورند. باید دانست کـه ایـن هـم     اهتزار در می

ر طبیعی است که هر حکومت از داخل و بسیا

ــم     ــت، آن ه ــد داش ــمنانی خواه ــارج دش خ

حکومتی که از ساختمان یک مسجد و بسـیج  
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ولــی بــراي نجــات و  ،مشــتاقان آغــاز نمــوده

هدایت بشریت، نقشه راهـی فراتـر از زمـان و    

دهـی و   مکان دارد و روشن اسـت کـه سـامان   

ــط خــارجی و امــور   اداره امــور داخلــی و رواب

وفصـل هـر یـک،     حـل ملـل و تنظـیم و   ال بین

گـو و قـوانین و مقـررات    محتاج سیاست جواب

کــه بنــابراین در اینباشــد.  جــامع و مــانع مــی

شریعتی الهی و نظام حکومت آن با فلسـفه و  

ــی  ــه دارد، نمـ ــالتی کـ ــئله  رسـ ــد مسـ توانـ

ناپذیر و تأثیرگذاري مثل جرم سیاسی  اجتناب

ایـد  ه و به حال خود رها نمرا در خأل قرار داد

که آن را به عهده تقـدیر بگـذارد، امـري    یا این

تاریخ اسـالم و سـیره    مسلم است و آشنایی با

الشـأن (ص)، امیـر مؤمنـان (ع)،     پیامبر عظیم

امامان معصوم (ع) و بزرگان دیـن گـواه ایـن    

  باشد. مسئله می

روح کلی کتـاب آسـمانی کـه تمامـاً در     

ــور    ــردي، اداره ام ــدایت ف ــاد و ه ــت ارش جه

کومتی، تنظـیم رابطـه هـر فـرد و     جمعی و ح

گروه، تعیین و تبیین حدود و حقوق حکومت 

هاي مردم است و آیات فراوانـی   و والی و توده

از آن در شرح و بیان خیر و شر، خـوب و بـد،   

امر به معروف و نهی از منکر، تشویق پاکان و 

باشـد و   نیکان و ضرورت تنبیه متجاوزان مـی 

ت در بـاب  اي بـه صـراح   هم در آیات عدیـده 

ــراض   ــدامات اعت ــه و اق ــاد   مقابل ــز و ایج آمی

مزاحمت براي آحاد مردم و بر هم زدن نظم و 

امنیت اجتماعی به تعیـین تکلیـف پرداختـه،    

مانند آیاتی که درباره شیوه برخورد بـا افـراد   

ــه طریــق مــی  ــد و  محــارب و مفســد ارائ نمای

 ،کجـا کـه الزم شـده    جاي قرآن، هـر   تا جاي

ــه حکومــت و حاکمــان ر ــار تکلیــف ب ا در کن

مدیریت صحیح امور مدنی و اجتماعی نسبت 

به برقـراري نظـم اجتمـاعی و تـأمین امنیـت      

دارد کـه   مردم موظف گردانیـده و اعـالم مـی   

ــر   دســت ــالوه ب ــور مســلمین ع ــدرکاران ام ان

ــت و   ــال اســتقرار امنی ــه در قب مســئولیتی ک

وفتق امور دارند، در رابطه  رسانی و رتق خدمت

داخلی که وحدت ملی را مخدوش با منازعات 

سـازد نیـز    پذیر می و نظام را تضعیف و آسیب

باید با همتی مضاعف و تدبیر درست و شـیوه  

ا چنـان مـدیریت   صحیح، وقایع و رخـدادها ر 

پـذیري نظـام و    گونه آسیبنمایند که مانع هر

حکومت شده و آن را به حداقل برسانند (آیـه  

  .سوره حجرات) 9

  سیاسیجرائم امنیتی و . 7

جـا سـه عنــوان عمـده و برجســته    در این

محاربــه، افســاد و بغــی کــه هــم در قــرآن و  

حدیث ذکر شده و هم علما و مراجع دیـن از  

صدر اسالم تاکنون در کتب فقهی خود به آن 

اند و هر سه به طـور قطـع از جـرائم     پرداخته

باشـند و بسـیاري از اندیشـمندان     امنیتی می
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اً از مصـادیق  ئا جزی اسالمی آن عناوین را کالً

اند، ابتدا از لحـاظ لغـوي،    جرم سیاسی دانسته

فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار داده 

و در ثانی ارکان هر یک از این عناوین را بیان 

نموده و سپس در خصوص رابطه هـر یـک از   

ــراق و   ــوارد افت ــا دیگــري و م ــاوین ب ایــن عن

اشتراك آن و پیرامون حدود انطباق هـر یـک   

این سه بـا جـرم سیاسـی، بـه اظهـار نظـر        از

  خواهیم پرداخت.

  . محاربه7-1

  الف) مفهوم محاربه

این واژه ریشه در لغت حـرب دارد و بـه   

باشـد و مشـتقات آن بـه     معنی جنگیدن مـی 

هاي مختلف ده بـار در قـرآن مجیـد     مناسبت

آمده اسـت. راغـب در مفـردات، حـرب را بـه      

ن معنـی مبـارزه، جنگیــدن و بـه دســت آورد   

باشـد، معرفـی نمـوده اسـت.      چه هدف مـی نآ

ــب ــفهانی (راغ ــاي  .)112ص ، 1332، اص فقه

عظام در تعریف محارب، اختالف نظـر جـدي   

شـود   ولی از مجموعه فتاوا استفاده مـی  ،دارند

که در نکاتی چون توسل بـه زور و قـدرت بـا    

ایجاد رعب و وحشـت، در نظـر گـرفتن نفـع     

گیـزه  نداشتن نیت خیر و انشخصی و مادي و 

مندانه اتفـاق نظـر حاصـل اسـت. امـام      شرافت

ــی   ــارب چن ــوص مح ــی (ره) در خص ن خمین

ا اسـلحه  محارب کسی است که ی«فرماید:  می

کشیده یا مسلح و به قصد ترسـاندن مـردم و   

ایجاد فساد در زمـین، جامعـه را هـدف قـرار     

  .)492ص ، 2امام خمینی، ج » (دهد می

  ب) ارکان محاربه

ارکـان اصـلی تحقـق و     ،از نظـر حقـوقی  

شـود:   گیري محاربه چنین مالحظه مـی  شکل

ــه قصــد  « ــه روي مــردم اســلحه کشــیدن ب ب

نمـایی بـراي ایجـاد     شرارت و از موضع قدرت

رعب و وحشت با هدف سلب آسایش و بر هم 

؛ قــانون مجـــازات  »زدن امنیــت اجتمـــاعی 

ــین     ــه چن ــرم محارب ــف ج ــالمی در تعری اس

رعـب و  هر کس کـه بـراي ایجـاد    «گوید:  می

وحشت و براي سـلب آزادي و امنیـت مـردم    

ــرد، محــارب و مفســد   دســت ــه اســلحه بب ب

(قـانون مجـازات اسـالمی،    » االرض اسـت  فـی 

  .)183ماده ، 1375

سـوره مائـده    33اینک با استفاده از آیه 

إِنَّما جزَاء الَّذینَ یحارِبونَ اللّـه  «فرماید:  که می

ألَرضِ فَسادا أَن یقَتَّلُـواْ  و رسولَه و یسعونَ فی ا

ــنْ   ــم م لُهجأَر و یهِمــد أَی ــع ــلَّبواْ أَو تُقَطَّ صی أَو

، ارکـان عمـده   .»خالف أَو ینفَواْ منَ األَرضِ. . 

  نماییم: تحقق محاربه را یادآوري می

. قصد و انگیزه ارتکاب خـالف و انجـام   1

کـه از آن  باشد  عمل نامشروع و غیرقانونی می

به عنوان جنـگ بـا خـدا و رسـول (ص) یـاد      

  شود. می
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نمـایی و بـراي    . از موضع زور و قـدرت 2

نمایـد کـه    ایجاد رعـب و وحشـت اقـدام مـی    

ــورد    ــگ و برخ ــوان جن ــه عن ــد از آن ب خداون

  نماید. خونین یاد می

. محارب با مردم و بندگان خدا و امـت  3

رسول(ص) سر جنگ و ستیز دارد و بـا آنـان   

نماید و خداوند ایـن ظلـم و    مبارزه می نبرد و

اجحاف در حق بنـدگانش را جنـگ بـا خـود     

  خوانده است.

. طرف حسـاب محـارب اوالً و بالـذات    4

حکومت یا حاکمـان نیسـت و اگـر احیانـاً بـا      

حکومت و زمامداران آن هـم برخـورد نمایـد،    

هدف هموار نمودن راه براي ادامـه و تشـدید   

 ،تمـاعی اسـت  شرارت علیه مردم و امنیـت اج 

واال بــراي او در صــورت فــراهم بــودن زمینــه 

نمایی و سلب آسایش جامعه،  شرارت و قدرت

نوع حکومت و اینکه چه کسـی حـاکم اسـت،    

  چندان موضوعیت ندارد.

مندانه . و سرانجام محارب انگیزه شرافت5

  و قصد اصالح و خدمت به مردم ندارد.

  . افساد7-2

  الف) مفهوم افساد

جرائم امنیتـی اسـت کـه     افساد از جمله

باشـد و هـدف آن    می» فسد«ریشه لغوي آن 

هاي انحراف و  سعی و تالش براي ایجاد زمینه

تباهی در بین مردم و کمک به بـروز و رشـد   

هـاي مـذهبی، اخالقـی، فرهنگـی،      ناهنجاري

هاي  سیاسی، اقتصادي و صدمه زدن به ارزش

اي،  الهی، انسانی و اجتماعی با اقدامات رسـانه 

در قول،  لیغاتی، اشاعه فحشا و ترویج منکرتب

 50باشـد. مشـتقات ایـن واژه     فعل و عمل می

ــه   ــانی متفــاوت ب ــا مع ــار در قــرآن کــریم ب ب

  هاي مختلف تکرار شده است. مناسبت

ــردات ــب در مف ــروج از  ،راغ ــاد را خ فس

الفسـاد خـروج   «اعتدال معنـی نمـوده اسـت:    

، 1332، اصـفهانی  (راغب» االعتدال الشیئ عن

از علما، فسـاد را بـیش از   بسیاري  .)379ص 

 ،که جرم و خالف مسـتقلی معرفـی نماینـد   آن

آن را عطف بیان و عبـارت اُخـراي محاربـه و    

ــه   حــداکثر آن را نقطــه اوج و پرخطــر محارب

انـد کـه    دانند و جمعی هم بر ایـن عقیـده   می

رغم آمیخته بودن مرز محاربه و افساد در  علی

اً همیشگی آنهـا و  مراهی تقریباکثر موارد و ه

که وجود هر یک باعـث تشـکیل و تکمیـل    این

ولـی محاربـه و افسـاد در     ،گـردد  دیگري مـی 

توانند دو عنوان مستقل و دو جرم  مواردي می

مجزا باشند و به تعبیـر اهـل منطـق، ایـن دو     

عنــوان داراي یــک وجــه اشــتراك و دو وجــه 

باشند. به این معنی که گاهی یـک   افتراق می

هاي خـاص خـود هـم محاربـه      یجرم با ویژگ

است و هم افساد و غالبـاً جـرائم امنیتـی کـه     

مصداق یکی از آن دو باشد، مصـداق دیگـري   
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ولـی مـوارد نـادري از جـرائم      ،هم خواهد بود

ــارب     ــداق مح ــرفاً مص ــه ص ــد ک ــود دارن وج

همان طور که ممکن است جرائمی  ،باشند می

هم وجود داشته باشـند کـه فقـط در شـمول     

  گنجانده شوند. تعریف افساد

الشأن غالباً افساد را در باب  فقهاي عظیم

ــراً در   ــرارداده و اکث ــورد بررســی ق ــه م محارب

تعاریف خود افسـاد را نتیجـه یـا مـرز نهـایی      

ولـی اخیـراً بعضـی فقهـاي      ،دانند محاربه می

معاصر، نوعی تفکیک و جداسازي را پذیرفتـه  

ـ    راي افسـاد  و در مقام ارائه تعریـف جـدایی ب

احمدونـد در  چـه آقـاي   اند. براساس آن برآمده

کتــاب جــرائم امنیتــی در فقــه آورده اســت،  

گیالنــی در تعریــف افســاد  محمــدي هللا آیــت

افساد مصدر باب افعال و به «گوید:  چنین می

باشـد.   معنی فاسد کردن و تبـاه سـاختن مـی   

مقید نمودن افساد بـه کلمـه ارض بـه معنـی     

ن نظـام  تباه نمودن زمین به وسیله بیرون برد

الهی از اعتدال و صالح اسـت کـه انجـام ایـن     

سـالح   عمل گاهی با ایجاد خوف و استفاده از

و قدرت است و گاهی با ترویج باطل یا وضـع  

عفتـی و   بندوباري و بی قوانین فاسد و رواج بی

ــه   ــواد مخــدر و تأســیس قمارخان ــار م » انتش

  .)255ص ، 1387، احمدوند(

االیام در متـون اسـالمی    که از قدیمبا این

خاصه در تفسیر عنوان افساد، مـورد بحـث و   

ولـی در ابـواب حقـوق خصوصـاً      ،بررسی بوده

اي  قبل از پیروزي انقالب بحث و تعریف عمده

ــه چشــم نمــی  ــد از  پیرامــون آن ب خــورد. بع

پیروزي انقالب هم بیشـتر ارکـان و مصـادیق    

ان آن و آن هم عمدتاً در بحـث محـارب عنـو   

جـرائم  احمدوند در کتاب گردیده است. آقاي 

تعریفی را بـدون ذکـر نـام بـه      در فقه امنیتی

یک محقـق نسـبت داده و ایـن چنـین نقـل      

مفسد کسی است کـه شـیی را از   «نماید:  می

حالت سالمت و صالح بیرون ببـرد و در رأس  

مفسدین، مفسدي است که به منظـور سـلب   

دم امنیت و ایجاد رعـب و وحشـت بـراي مـر    

، 1387احمدونـد،  » (بـرد  دست به اسلحه می

  .)257ص 

  ب) ارکان افساد

همـان ارکـان   افساد، ارکان و مشخصات 

قرآن کریم که در ادامـه آیـه    .باشد محاربه می

سوره مائده و بعد از معرفی محـارب و در   33

قطعیت و معرفی فرد اعالي آن یا بـه عنـوان   

نَ و یسـعو «فرمایـد:   جرمی مستقل چنین می

بنابراین اگر تفـاوتی بـین   ؛ »فی األَرضِ فَسادا

حداکثر آن تفاوت افساد و محاربه تصور شود، 

تـالش   چنین خواهد بود کـه مفسـد سـعی و   

رسـول(ص) و  بیشتري در محاربـه بـا خـدا و    

ایجاد انحـراف و تبـاهی بـر روي زمـین و در     

  جامعه دارد.
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  . بغی7-3

  الف) مفهوم بغی

معنی ظلـم و تجـاوز   این واژه در اصل به 

گویـد:   باشد. راغب در مفـردات مـی   از حد می

بغی یعنی ظلـم و عبـور از حـق و میـل بـه      «

بغـی یعنـی   «گویـد:   و هم ایشـان مـی  » باطل

ــر ــتادن در براب ــام ایس ــب» ام ــفهانی (راغ ، اص

  .)55-56صص ، 1332

بـار در   96این واژه و مشتقات آن جمعاً 

آن قرآن کریم تکرار شده است و مـا یکـی از   

تواند ناظر بـر   آیات را که مفاد و مفهوم آن می

ــب    ــی برحس ــرم سیاس ــل ج ــی از قبی جرائم

ــروز باشــد  ــاي ام ــج دنی ــاریف رای ــرح  ،تع مط

و به طور اختصار درباره آن به بحـث  کنیم  می

  پردازیم. می

»ــوا   و ــؤْمنینَ اقْتَتَلُ ــنَ الْم ــانِ م إِن طَائفَتَ

ــت ــإِن بغَ ــا فَ منَهیوا بحــل ــى  فَأَص ــداهما علَ إِح

الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتی تَبغی حتَّى تَفیء إِلَى أَمـرِ  

لِ وــد ــا بِالْع منَهیوا بحــل فَأَص ــاءت ــإِن فَ ــه فَ  اللَّ

(قــرآن ». أَقْســطُوا إِنَّ اللَّــه یحــب الْمقْســطینَ

ــراي این )9کــریم، ســوره حجــرات آیــه  کــه ب

رست و مناسب از آیه شریفه اي د بتوانیم بهره

بگیریم، بهتر است ابتدا عالوه بر عنـوان بغـی،   

تعداد دیگري از مفـردات آن را مـورد مداقـه    

  قرار دهیم.

  ب) ارکان بغی 

آیه کریمـه سـخن را از حضـور و رفتـار     

طایفه آغاز نموده است. کلمه طایفه به معنـی  

باشـد و   گروه و جمعیت بـه هـم مـرتبط مـی    

اللـت طایفـه بـر عـددهاي     راغب بدون نفی د

کوچک از جمله امکـان داللـت بـر یـک نفـر،      

دانـد   داللت آن را بر دسته و گروه مناسب می

بنــابراین  .)311ص ، 1332، اصــفهانی (راغــب

ــی ــه     م ــت ب ــریفه عنای ــه ش ــت آی ــوان گف ت

هــاي اجتمــاعی فراگیــر دارد و در    شــورش

حقیقت نزاع شخصی و نیز اقدامات شرورانه و 

ــدام عل ــام و اق ــت  قی ــردم و ســلب امنی ــه م ی

ها تخصصاً از حـوزه شـمول آن    اجتماعی توده

  باشد. خارج می

از جمله قیود آیه مبارکـه وجـود وصـف    

باشـد و حضـرت حـق     ایمان در دو طایفه می

(جـل و عــال) در مقــام بیـان تحقــق بغــی را،   

مستند به وصف ایمان دو طرف یا اشتراك در 

فرمایــد:  اصــول نمــوده اســت و در ادامــه مــی

گاه که اختالف دو طایفه مؤمن باال گرفتـه   نآ

توان ساکت  و سبب جنگ و منازعه شود، نمی

ــه ســادگی گذشــت.   ــار آن ب نشســت و از کن

بنابراین آراء و نظرات مخالف تا وقتی کـه بـه   

نحوي قوالً یا عمـالً علیـه نظـام و حاکمـان و     

جمعیت خودي بروز و ظهور نیافتـه و چیـزي   

نماید، بـه میـان    که نظام را تضعیف و تخریب
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گیـرد، از   نیامده و اقدام خشنی صـورت نمـی  

عقیـب  شمول دایره بغی خارج بـوده و قابـل ت  

کـه بـا شـروع    نیست. نکته بسـیار کلیـدي این  

ــتجوي راه   ــم جس ــتار ه ــگ و کش ــاي  جن ه

آمیز و ایجاد فضـاي صـلح و سـازش     مسالمت

، همه »فَأَصلحوا«شود و طی فرمان  توصیه می

ي اخـتالف و برگردانـدن   هـا  مأمور قطع ریشه

ــازش     ــلح و س ــه از راه ص ــه جامع ــش ب آرام

الصـلح  «گوید:  شوند. راغب در مفردات می می

، صلح یعنـی از  »الناس بین النقار هلیختص بازا

هـاي اخـتالف و کـدورت؛ و     مینـه بین بردن ز

هاي صـلح بـه علـت سـتم و      چه همه راهچنان

ــان    ــان بســته شــود و امک ــک جری ــان ی طغی

آتش جنگ از راه تدبیر امـور،  خاموش نمودن 

خیرخواهی، استدالل و منطـق فـراهم نشـود،    

باید با ظالمان و متجاوزان تا قطع کامل ریشه 

نزاع جنگید و در برابر متجاوزان تا تسـلیم یـا   

  سرکوب غائله ایستاد.

ــاف   ز آنا ــود و اوص ــوص قی ــه در خص چ

توان نتیجه  مذکور در آیه شریفه بیان شد، می

کـه بـه علـت    رغـم این  یگرفت کـه بـاغی علـ   

برخورد با مقررات نظـام و حکومـت، ظـالم و    

شود و در صورت مقاومت و  متجاوز معرفی می

ــره ــا تســلیم   خی ســري تعقیــب و ســرکوب ی

ولی به نحوي خودي معرفی گردیده  ،شود می

و عنوان اختالف درون خـانواده بـر آن حـاکم    

است و وظیفه و تدبیر صحیح و تکلیف اولیـه  

ــده، ا  ــیه شـ ــاي  توصـ ــتفاده از راهکارهـ سـ

آمیـز و اقـدام بـراي صـلح، سـازش،       مسـالمت 

ــب رضــایت ایشــان اســت و در   ــه و جل توجی

صورت سرسختی، مقاومت و اقدام به جنگ و 

هاي عادالنـه و منصـفانه    حل قبول نکردن، راه

که متضمن احقاق حقوق همه باشد. اقدام بـه  

شـود و   جنگ با هدف تسلیم یا سـرکوب مـی  

 ریفه هم این است که بعـد از مستفاد از آیه ش

تسلیم و صلح، باغی معاف از تعقیب و پیگیرد 

  باشد. می

عنــوان بــاغی در روایــات بســیاري از     

شود کـه معمـوالً بـه     معصومین (ع) دیده می

یکی معنی ظالم و ستمگر استفاده شده است. 

نقــل روایــت معــروف از پژوهشــگران پــس از 

ر پیامبر گرامی اسالم (ص) که خطاب به عمـا 

، شـما بـه دسـت    »تقتلک فئه باغیـه «فرمود: 

گروه ستمگران به شهادت خواهی رسید؛ ادعا 

فئـه  «نموده این اولـین بـار بـود کـه عنـوان      

ولـی  ، شـد  مـی  در تاریخ اسالم مطـرح » باغیه

شاید در کالم کمتر امام و پیشوایی به انـدازه  

امیرالمؤمنین (ع) عنـوان بغـی و بـاغی دیـده     

ن علـی (ع)، بیشـترین   زیرا امیـر مؤمنـا   ،شود

ــه ــم و ســتم را در جبه ــاگون از  ظل ــاي گون ه

رغـم قـدرت و    جـا کـه علـی   اغیان دید تـا آن ب

ولـی بـه علـت     ،شجاعت و نیز صبر و بردباري
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هـاي   پیچیدگی تحمیل ستم از ناحیه گروهک

فرمایـد:   داخلی و به نام اسالم در تعبیري مـی 

یا لیتنی مت قبل عشرین؛ کاش بیست سال «

ـ  هـاي آن   هـا و نامـه   خطبـه ». ودمقبل مرده ب

گـاه   حضرت در نهج البالغه و توجه گاه و بـی 

اغیان گـواه  آن حضرت به مسئله بغی و ستم ب

لحـه و  از جملـه در مـورد ط   این مطلب است،

اینـان گـروه   «فرمود: شکنی آنان  زبیر و بیعت

البالغه، خطبه  نهج» (باغی و فئه باغیه هستند

137 ،1373(.  

اسـالمی تعریفـی از    در قوانین جمهوري

امـا بعضـی از مـوارد     ،بغی و باغی وجود ندارد

محاربه و افسـاد در قـانون مجـازات اسـالمی     

چه تحت باشند و هم آن انطباق با بغی می قابل

عنــوان جــرم سیاســی در الیحــه پیشــنهادي 

 8/3/1380دولـت و طـرح پیشـنهادي مــورخ    

تواند تفسـیري از بغـی و    نمایندگان آمده، می

  د.باغی باش

ــی ــادآوري م ــه ارکــان بغــی و   ی شــود ک

ــی  ــان را ف ــات باغی ــمن   مشخص ــه و ض الجمل

ســوره حجــرات   9بررســی مفــردات آیــه   

ام. اکنون با توضیحاتی کـه پیرامـون    ه برشمرد

سه عنوان محاربه و افساد و بغی داده شد، بـه  

انگیـزه    رسـد محاربـه و افسـاد، فاقـد     نظر می

هه بـا  مندانه و نیت خیر و خواستار مواجشرافت

کـه  بـوده و این مردم و سلب امنیـت از ایشـان   

 ،مستقیماً با حکومت و حاکمان مواجه نیسـت 

رود و  هـا را نشـانه مـی    بلکـه او مـردم و تـوده   

برایش نـوع حکومـت و شـخص حـاکم زیـاد      

خواهـد بـا    محارب و مفسد مـی مطرح نیست. 

نمایی جامعه را ناامن، بندگان  شرارت و قدرت

راه به اهداف شـوم و   خدا را سرکوب و از این

پست مادي برسد. بنابراین محاربه و افسـاد را  

مصداق جرم سیاسی دانستن و ترتب آثـار آن  

 ،باشـد  بر محارب و مفسد جداً دور از ذهن می

که جـرم امنیتـی   در عین اینولی بغی و باغی 

از مصـادیق بـارز جـرم     ،آید هم به حساب می

بـین  باشند. به اعتقاد نگارنـده   سیاسی نیز می

محاربه و افساد از طرفی و بغی از طرف دیگـر  

  باشد. نسبت اعم و اخص مطلق می

ــرم   . 8 ــی در ج ــین دادرس آئ

  سیاسی

بعد از بیان جرم سیاسی، موضـوع اصـل   

قانون اساسـی ادامـه اصـل مزبـور را در      168

خصوص شـیوه رسـیدگی مـورد مداقـه قـرار      

ـ       می ه دهیم. بـه حکـم ایـن اصـل رسـیدگی ب

یعنـی   شـود،  انجـام مـی   جرائم سیاسی علنـی 

مردم باید در جریان محاکمه افـرادي کـه بـا    

شتن نیت خیـر  ادعاي دفاع از حقوق آنان و دا

مندانه در برابر حکومت مستقر و انگیزه شرافت

اند، باشند و محاکمـه آنـان در پشـت     ایستاده

درهاي بسته و بدون اطالع مردم و بـه دور از  
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و چـه   ه و عادالنه نیسـت داوري آنان، منصفان

ست که مردم مستقیم و غیرمسـتقیم  قدر زیبا

ــات و ــان اتهام ــناد و  در جری ــیم آن و اس تفه

شده و دفاعیات متهمان و وکالي  مدارك ارائه

آنان باشند تا وجدان عمـومی جامعـه هـم در    

خصوص مـورد، داوري نمایـد. مسـئله علنـی     

بودن دادگاه مجرمان سیاسی آن قـدر از نظـر   

ســت کــه بعــد از قــانون جــدي و بااهمیــت ا

 165تصریح به علنی بودن محاکمات در اصل 

ــوري     ــی جمه ــانون اساس ــی (ق ــانون اساس ق

) و شـاید بـه   165اصل ، 1368اسالمی ایران، 

علــت اســتثنائاتی کــه در خصــوص برگــزاري 

علنی دادگاه جرائم عادي در آن اصل پذیرفته 

شده و بـا هـدف اسـتثناناپذیر بـودن دادگـاه      

اسـی، مجـدداً بـه    علنی در خصوص جرائم سی

ــا   168تکــرار آن در اصــل  ــه اســت ت پرداخت

ــانون اساســی جمهــوري   معلــوم شــود کــه ق

اسالمی اصرار دارد دادگـاه مجرمـان سیاسـی    

که مدعی دفاع از حقوق مـردم هسـتند و بـه    

خاطر آنان در برابر حکومـت ایسـتاده و همـه    

اند، باید با حضور  چیز خود را به خطر انداخته

  مردم برگزار شود.

قانون اساسی در خصوص حضور افـرادي  

شان تعریـف  ایگاهبه عنوان مستمع آزاد که ج

نشده و ممکن است حضورشان چنـدان مـؤثر   

نباشد، اکتفـا نکـرده و بـه دلیـل مراقبـت در      

حقوق مردم و حکومت و مجرمـان سیاسـی و   

خصوصاً مجرمانی کـه در برابـر زور و قـدرت    

کـه  دارد  حکومت مستقر قرار دارند، مقرر مـی 

رسیدگی به جرائم سیاسی بـا حضـور هیئـت    

گیرد. طبیعی است هیئتـی   منصفه صورت می

نامـه و بـا    که به حکم قانون و براسـاس آئـین  

شرح وظایف در محکمه و در جریان محاکمـه  

آن هم نه شـخص کـه    ،نمایند حضور پیدا می

توانـد در جریـان رسـیدگی و     یک هیئت، می

ره پیـدا شـدن حقیقـت و اتقـان احکـام صــاد     

خصوصاً در مواردي که خوف  ؛تأثیرگذار باشد

گیري از ناحیـه حکومـت وجـود داشـته      انتقام

باشد، قـانون اساسـی بـراي تحقـق عـدالت و      

جانب احتیـاط را   ،جلوگیري از تضییع حقوق

رعایت نموده و مهندسی سـازوکاري کارآمـد   

با علنی بودن محکمه و الزام به هیئت منصفه 

را به معرفی نوع دادگـاه کـه بایـد از محـاکم     

ــاه فرمایشــی و    ــک دادگ ــه ی دادگســتري و ن

نمایــد.  کمیــل مــیســاخته حکومــت باشــد، ت

محـوري را   که سازوکار عدالتتر از همه آن مهم

ي در خصوص مجرمان سیاسـی  که براي داور

مهندسی نموده، به عهده سلیقه و تشخیص و 

به اراده افراد واگذار ننموده و آن را از دستبرد 

ــاب قــدرت و افــراد ذي نفــع دور نمــوده و  ارب

تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب، شرایط و 

اختیارات هیئت منصـفه را براسـاس مـوازین    



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ج

پن
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
91

 

   

 

209 

ع دین رحمت و رأفـت، اسـالم بـزرگ و منـاب    

مداران بصیر و آگـاه   غنی آن و به عهده اسالم

  قرار داده است.

  فرجام

با توجه به توضیحاتی که پیرامون جـرم  

سیاسی و سوابق تاریخی آن ارائه شد، روشـن  

هـا و   رغـم شـداید و سـرکوب    است کـه علـی  

ــه در    ــی کـ ــل تحملـ ــاي غیرقابـ برخوردهـ

هاي دور علیه مدافعان حقوق مـردم و   گذشته

کومتی و معترضان بـه شـیوه   مخالفان نظام ح

رفتار حاکمان در خصوص اداره کشور اعمـال  

شده، گذشت زمان و چرخه حرکت آن بـه   می

سوي پذیرش صداي مخالفـان و معترضـین و   

ــه خواســته ــاي ایشــان و ضــرورت  توجــه ب ه

گـویی در برابـر آن و گـردن نهـادن بـه       پاسخ

بسیاري از مطالبات آنان بوده است. این مقاله 

بـه آیـات قـرآن و بـا مـرور رفتـار و        با استناد

گفتــار پیشــوایان دینــی و مداقــه در نظــرات 

نماید که در مکتـب   فقیهان بزرگ، مدللی می

اسالم و پیشوایان شـیعیان و منظـر فقیهـان،    

شده  حقوق معترضین به رسمیت شناخته می

ــته   ــرم و در دس ــوع ج ــی ن ــدي  و در بررس بن

مجرمان بین دشمنان خـدا و بنـدگان خـدا و    

ان که براي اغراض پسـت نفسـانی و منـافع    آن

کشند  شخصی علیه مردم و حکومت قداره می

نماینـد و آنـان کـه بـا      و جامعه را نـاامن مـی  

انگیزه شرافتمندانه و به دفاع از حقوق مـردم  

ایسـتند، تفـاوت    هاي حاکم می در برابر قدرت

قائل است. کنکاش مختصر این مقالـه نشـان   

از جـرائم امنیتـی    دهد که محاربه و افساد می

است که مرتکبین آنها سزاوار تنبیه متناسـب  

با میزان رفتارشان هستند، اما جرائم سیاسـی  

منطبق با مفهوم بغـی و بغـات اسـت کـه در     

اي که در  آمیز به گونه مورد آنان دیدگاه ارفاق

قانون اساسی آمده،  168آیات مربوطه و اصل 

  مطرح است.
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