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 چکیده

 ویاه   امتیاازات  ایمجموعه اعمال و تضمین و از تعیین عبارت است سیاسی جرایم ارفاقی رژیم
 از و پا   دادرسای  و تعقیا   مراحا   در همة سیاسی محبوسان و محکومان و متهمان حق در

 هاا در ظااا   حکومات  و ساروو   تعادی  برابر در سیاسی معارضان از ستحرا هدف با دادرسی،
 رژیم طالیی دوران در حتی گا ،هیچ سیاسی، جر  مفهو  شناسایی رغمبه غربی، حقوق .حقوقی
 تعیین و سیاسی جر  تعریف در زمینة قواظین ابها بی تمهید به سیاسی، مجرمان حق در ارفاقی

 جملاه  از معیاار،  جواما   حقاوقی  هاای ظاا  از یکو هیچ تاس ظداد  تن سیاسی مجر  مصادیق
 در موضا   ایدور  در هایچ  غیار سیاسای،   از سیاسای  جار   تفکیاک  گذاربنیان در مقا  فراظسه

 از عموماً سیاسی جر  مصادیق تعیین هموار  بلکه اظد؛قرار ظگرفته «سیاسی جر  قاظوظی تعریف»
 پذیرفتاه  تحقاق  المللای باین  روابط در «مجرمان ترداداس» مقولة به راج  ظوعاً و هادادگا  طریق
 اساسای  قااظون  «سیاسای  جار   قااظوظی  ازتعریاف  پرهیا  » تاارییی  و سانت  سابقه رغمبه. است

 و اسات  وارد   ملا    سیاسای  جر  قاظوظی تعریف به را گذار عادیقاظون ایران اسالمی جمهوری
 و رسامی  از جنباة  اسات  مکنم ، گرچه5931 اردیبهشت در سیاسی جر  قاظون ظهایی تصوی 
 و مرجا   اساسای  قاواظین  گرایاظاة مصلحت رویکرد شود، خالف تلقی تقنین ظاا  توفیق ظاهری
 آید.در دظیا به شمار می سیاسی جر  مفهو  مبدع
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 مقدمه
سمیت شناختن جر  و مجر  سیاسی و تفکیک و تمای  آن از جار  و مجار    با اینکه فلسفة به ر

هاای ویاه  در حاق متهماان و     عادی در حقوق ویفری جدید تعیین و تضامین و اعماال ارفااق   
محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراح  تعقی  و دادرسی و پ  از دادرسای باود  اسات،    

اظاد و امتیازهاا و   م بور را به رسمیت شناختهاغل  وشورهای جهان صرفاً اص  و اساس تفکیک 
گفته را در مراح  تعقی ، دادرسی، پا  از دادرسای، تعیاین مجاازات، تحما       های پیشارفاق

اظاد، بادون   بینی ورد مجازات، آثار ظاشی از محکومیت، و ظاایر آن در مقررات ویفری خود پیش
حال آظکه تا  سی را معین ورد  باشند.ها و مصادیق جر  و مجر  سیاآظکه ماهیت یا حتی ویهگی

ها و چیستی جر  سیاسی شناخته ظشود امکان اجرای مقررات ارفاقی در حق متهمان یاا  ویهگی
محکومان سیاسی وجود ظدارد؛ از آن روی وه بازشناسی مجر  سیاسی از غیر سیاسی متوقف بر 

 دار بودن جر  سیاسی در متون قاظوظی است.شناسه
قاظون اساسی جمهوری اساالمی   561ایران ظی ، با وجود تأوید ذی  اص   در حقوق موضوعة

، قری  به چهار دهه طاول وشاید تاا    «تعریف جر  سیاسی»گذار عادی مبنی بر بر تکلیف قاظون
از تصوی  ظهایی قاوة مقنناه بگاذرد و پا  از      5931در اردیبهشت سال « قاظون جر  سیاسی»

اظون اساسی و طی شادن فاراز و فرودهاای فاراوان،     گذشت حدود سی و هفت سال از تصوی  ق
گذار بر تعریف قاظوظی جر  سیاسای جاماة   این قاظون دربارة ال ا  قاظون 561سراظجا ، حکم اص  

عم  پوشید؛ وه اگر ظبود ال ا  قاظون اساسی، تصوی  قاظون جار  سیاسای در ایاران ظیا  بسایار      
 ظمود.بعید می

، البتاه، میاتم مقانن ایراظای ظیسات و اغلا        «سیاسیفرار از تعریف جر  »سنت تقنینی 
یافته و پیشرفته، وه ظاا  سیاسی دمووراسای لیبارال   وشورها، از جمله جوام  موسو  به توسعه

اظاد، در عما  از   دارظد و به لحاظ مباظی تئوریک مدعی مدارای سیاسی و رعایت حقاوق میاالف  
هاای ویفاری   یم ماهیتااً سیاسای پاساخ   روظد و در مواجهه با جارا تعریف جر  سیاسی طفر  می

یا عمومی و عادی تلقی وردن جارایم ماذوور، اعماال    « شرایط اضطراری»شدیدی را، با توجیه 
 .اظدورد 

راستی علت چیست؟ چرا، با وجود پذیرش تفکیک و تمای  جر  سیاسی از دیگار جارایم،   به
حقوقی ارائه ظشد  است؟ چارا  های تعریفی روشن و معین از این اصطالح و مصادیق آن در ظاا 

اظد، از آن دسته از قواظین اساسی ونوظی دظیا، وه رژیم ارفاقی را در حق مجرمان سیاسی پذیرفته
وام تعریاف جار  سیاسای را باه      ونناد یاا دسات   تعیین حدود و قلمرو و دامنة آن پرهیا  مای  

ر  سیاسای را در  هاای حقاوقی، واه جا    ونند؟ سیاست جنایی معدود ظاا گذار احاله ظمیقاظون
دهاد؟ در  اظد، چه رویکردی را در مواجهه با این پدید  ظشان میقواظین ویفری خود تعریف ورد 
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ترین سؤال، واه ایان مقالاه درصادد ارائاة پاساخ آن اسات، پرساش از امکاان و          این میان، مهم
 ت.مطلوبیت یا امتناع و محذوریت تعریف جر  سیاسی در قواظین جمهوری اسالمی ایران اس

با وجود تحقیقات فراوان در زمینة جر  سیاسی، غال  تحقیقات به بیان عل  پیادایش ایان   
ای از مطالعاات ماذوور، باه    رغم آظکه پار اظد و بههای آن پرداختهمفهو  و تبیین مباظی و ویهگی

اظاد، دییا    های حقاوقی اشاار  وارد    طور فرعی، به تعریف ظشدن قاظوظی جر  سیاسی در ظاا 
وند. مقالة حاضر، با مارور دییا  مطروحاه در ادبیاات     شد  برای توجیه ماوق  وفایت ظمیمهاقا

ها در توجیه تعریف ظشدن جر  سیاسی، بر عام  موجهه دیگری، به موجود و ظاوافی داظستن آن
هاای حقاوقی   ، به استناد رویکرد تارییی ظاا «مصلحت ظبودن تعریف قاظوظی جر  سیاسی»ظا  

وناد. ازیان رو،   اظد، تأوید مای نی، وه مبدع تفکیک جر  سیاسی از غیر سیاسی بود ا ژرمرومی
تصریح مقنن اساسی ایران به ل و  تعریف جر  سیاسی و ظی  تصوی  ظهایی قاظون مذوور در قوة 

های حقوقی اصلی شد  در ظاا گرایی معمول و تجربه( خالف مصلحت5931مقننه )اردیبهشت 
 شود.تلقی می

 

 گانه به جرم سیاسیردهای سهرویک
های حقوقی غربی، وه در موضوع تفکیک جار  سیاسای از غیار آن معیاار و مرجا  دیگار       ظاا 
اظاد، در مواجهاه باا پدیادة جار  سیاسای باه جهاات ظااری و تقنینای           های حقوقی باود  ظاا 

ت شناختن ها مشترك است به رسمیاظد. آظچه، اما، در همة این ظاا رویکردهایی متفاوت داشته
خصوص در ماواردی واه پاای اساترداد مجرماان در      پدیدة جر  سیاسی است در مقا  عم ، به

هاا، باا هار رویکارد     المل  در میان است؛ به طوری وه هماة دولات  صحنة روابط و مناسبات بین
و اظاد  های استرداد بود هایی در رسیدگی به پروظد ظاری و تقنینی، ظاگ یر از اتیاذ رویه یا رویه

ی و های حقوقی معیار و مرج ، اعام از واامن  های قضایی مفصلی در همین ارتباط در ظاا رویه
 5ا ژرمنی، شک  گرفته است.رومی

المللای ساه شایوة    هاای عضاو جامعاة باین    های حقوقی معاصر دولات مطالعة محتوای ظاا 
 د.دهها ظشان میمتفاوت را در مواجهه با پدیدة جر  سیاسی میان این ظاا 

 

 الشناسایی نشدن جرم سیاسی در نظام کامن. 1
ی، مث  اظگلساتان و امریکاا، در مقاررات موضاوعة خاود      های حقوقی وابسته به گرو  وامنظاا 
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ای باه جار  سیاسای    اساساً تفکیک جر  سیاسی از غیر سیاسی را به رسمیت ظشناخته و اشاار  
ی از جار  عماومی و عاادی منحصار باه      اظد. گرچه ظپذیرفتن تفکیک و تمای  جر  سیاسا ظکرد 
های حقوقی دیگر، همچون ظااا  حقاوقی   ی ظیست و برخی ظاا های وابسته به گرو  وامنظاا 

شود، وه صرفاً شرایطی خاص را از حیث مجازات یا طرز دادرسای بارای   اسپاظیا، را ظی  شام  می
های خاص آن شرایط را بر تاظد تا در صورت اقتضا و بر اساس مصلحمجرمان سیاسی بازشناخته
اظگااری ماهیات   (، ظمایندگان اصلی سانت حقاوقی یگاظاه   99: 5901جرایمی بار ونند )اصغری، 

ویه  دو ظاا  اصالی اظگلساتان و امریکاا،    ی، بهجرایم سیاسی و غیر سیاسی را باید در گرو  وامن
 سراغ گرفت.

 

 ژرمنی ـتعریف نشدن جرم سیاسی در نظام رومی. 2
ا ژرمنای، ماظناد بلهیاک و فراظساه،     د دو  ظاظر به وشورهای وابسته به گرو  حقوقی رومیرویکر

ای از اظاد و در قاواظین ویفاری خاود پاار      است وه تمای  جر  سیاسی از غیر سیاسی را پذیرفته
آظکاه تعریفای از جار  سیاسای وارد     اظاد، بای  مصادیق جر  سیاسی را به ظحو سلبی تعیین ورد 

ای از (. اساساااً پااار 577 :5913پااور و وااارگری، ة خااود واارد  باشااند )عااالیمقااررات موضااوع
ژرمنای  ا داظان تأسی  حقوقی جر  سیاسی را از اختصاصات ظاا  حقاوق مادون رومای   حقوق
های حقاوقی دیگار، ماظناد    ها بر این باورظد وه چنین مفهومی در ظاا اظد و وثیری از آنداظسته
 (.935: 5905شد  ظیست )صاظعی، شناخته ی یا وموظیستی، اصالًوامن

 

 های دیکتاتوریتعریف جرم سیاسی در نظام. 3
وه عالو  بر شناسایی جر  سیاسی به تعریف این مفهو  و احصای  های حقوقیآن دسته از ظاا 

اظاد. وشاورهایی   اظد بسیار اظدكعناوین مجرماظة سیاسی در قواظین موضوعة خود مبادرت ورزید 
هایی هساتند واه جار  سیاسای را     یتالیا، آلمان، لیبی، عراق، سوریه، و لبنان معدود ظاا ماظند ا

(. 19ا 17: 5917اظد )پیوظدی، روشن و مستقیم تعریف ورد  و در قواظین ج ایی خود جای داد 
هاای سیاسای   های حقاوقی در بساتر رژیام   ظکتة حائ  اهمیت و قاب  تأم  آظکه بیشتر این ظاا 

اظد؛ قواظین ج ایی متضمن تعریف جار  سیاسای و   های جدید شک  گرفتهدیکتاتوریتوتالیتر و 
بینی تعیین مصادیق آن در دو وشور آلمان و ایتالیا یادگار دوران هیتلر و موسولینی است، پیش

گردد، و بایخر  رویکرد قواظین مشابه در ظاا  ویفری لیبی به زمان زمامداری معمر قذافی برمی
هاای  عا  مستتر در مرامنامة ح   بعث مرج  و راهنمای تناایم و تنسایق ظااا    سروو  و ار

 حقوقی عراق و سوریه در عصر حکومت صدا  حسین و حافظ اسد بود  است.
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 چرایی تعریف نشدن جرم سیاسی
ظار از وشورهای گرو  اول، وه در گفتار پیشین اشار  شد تفکیاک جار  سیاسای از غیار     صرف

هاای غیار ارفااقی باه     اظد، و وشورهای گرو  سو ، وه غالبااً باا اظگیا     ذیرفتهسیاسی را اساساً ظپ
اظد، باید گفت تعریف قاظوظی جار  سیاسای از مساائ  مهام     تعریف جر  سیاسی مبادرت ورزید 

های حقوقی از دیرباز تا ونون بود  است؛ چنان وه قواظین موضوعة اوثار  فراروی بسیاری از ظاا 
ا ژرمنی( به دییا   جمله عمو  وشورهای تاب  سنت حقوقی مدون )رومیوشورهای جهان و از 

رغم پذیرش و شناساایی ایان تأسای  حقاوقی     اظد و بهگوظاگون جر  سیاسی را مبهم رها ورد 
 (.53 :5900اظد )زراعت، تمایلی به ارائة تعریف دقیق و بیان مصادیق آن از خود ظشان ظداد 

در ادبیاات حقاوقی و تعریاف ظشادن آن در قاواظین       ابها  مفهومی اصاطالح جار  سیاسای   
ظاران از ارائة ظاپذیری یا ظاتواظی صاح اظد، از جمله تعریفموضوعه را ظاشی از چند دلی  داظسته

داظان هنگا  بحث دربارة چیستی جر  سیاسای و  تعریفی روشن و بسند  از جر  سیاسی. حقوق
تواظند تعریفی قاب  اتکا ارائه دهند شوظد و ظمیاظد  میدر مقا  تعریف و تبیین این واژ  غالباً درم

داظاان  ای از این حقوق(. پار 3: 5903های حقوقی شود )زراعت، گذاری در ظاا وه مبنای قاظون
داظناد و بار   ژرمنی مای ا تأسی  حقوقی جر  سیاسی را از اختصاصات ظاا  حقوق مدون رومی

شاد   ی( اساسااً شاناخته  های حقاوقی )ماظناد واامن   اا این باورظد وه چنین مفهومی در دیگر ظ
ای حقوقی و  و از بنیان، منکر مفهو  یا پدید (. برخی دیگر ظی ، به935: 5905ظیست )صاظعی، 

بندی چناین  های حقوقی امکان قال یک از ظاا اظد وه هیچشوظد و برآنبه ظا  جر  سیاسی می
(. و البتااه معاادودی ظیاا  ظگاااهی 3: 5900راعاات، مفهااومی را در رژیاام ویفااری خااود ظاادارد )ز

ظیاازی جواما    بیناظه باه موضاوع دارظاد و تعریاف ظشادن جار  سیاسای را ظاشای از بای         خوش
رسد، اماا، علا    (. به ظار می0: 5916اظگارظد )وشاورز، دمووراتیک و استقرار آزادی و عدالت می

ظاپاذیری  گیری آن در تعریفاز پیهای حقوقی را باید، بیش تعریف ظشدن جر  سیاسی در ظاا 
جویاظه و تعلیق و ساکوت عالماظاه و عامداظاة    ظیازی از تعریف این مفهو ، در پرهی  مصلحتیا بی

 (.597 :5911ها در مقا  ایضاح و تبیین این تأسی  حقوقی جست )یگلین، حکومت
 

 ناپذیری جرم سیاسیتعریف. 1
ا ژرمنی پدیدار شد  است، هیچ تعریف مورد رومیبا اینکه مفهو  جر  سیاسی در سنت حقوقی 

 از اصاطالحات رایاذ ذیا  اظقساامات معطاوف باه      یک در دست ظیست و هیچدربارة آن توافقی 
تاوان  ا ژرمنی محتوای ثابت ظدارد؛ چناان واه مای   بندی این واژ  در حقوق رومیتعریف و طبقه

ینولوژیاک( در ایان مقولاه دیاد      شاناختی )ترم رییتگی و آشافتگی اصاطالح  گفت ظوعی درهم
 (.911: 5913شود )اردبیلی، می
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سکوت یا ابها  قواظین موضوعة وشاورهای غربای درباارة     داظان بر این باورظد وهبرخی حقوق
پاردازی و تبیاین مفهاو     رییتگی در ساحت ظاریاه همجر  سیاسی ظتیجة همین آشفتگی و به

ی، ظایر فراظسه و بلهیک، با عبور از تعریاف جار    های حقوقی اروپایمذووراست؛ طوری وه ظاا 
واه در مقاررات ویفاری موضاوعه     ای از مصاادیق جار  سیاسای،   به تعیین سلبی پاار   سیاسی،

 (.577: 5913پور، اظد )عالیبسند  ورد اظگاری شد  است، جر 
گاذاری  نا ژرمنی به ظاا  قااظو ظاران، از حقوق رومیهمین رویة تقنینی، به باور این صاح 

المللی مربوط به استرداد مجرماان،  المللی ظی  سرایت ورد  است؛ چنان وه در معاهدات بینبین
ای رود، هیچ اشاار  المللی مرتبط با مجرمان سیاسی به شمار میترین اسناد و متون بینوه مهم

( و اساسااً هایچ وحادت و    60: 5910به تعریف جر  سیاسای ظشاد  اسات )میرمحمدصاادقی،     
شود و حداوثر اتحااد ظااری   المللی دید  ظمیماعی دربارة مفهو  جر  سیاسی در جامعة بیناج

توان دید وحدت ظاار درخصاوص   ها میالمللی دربارة جر  سیاسی میان دولتوه در روابط بین
متاأثر از آشافتگی    الملا  ( و حقاوق باین  914: 5913تعاریف سلبی از این واژ  است )اردبیلی، 

تب  آن ابها  و ظاروشنی قواظین موضوعة وشاورهای غربای تعریفای    داظان و بهقوقظاری میان ح
المللای  اظاد در عرصاة باین   داظان همچناین بار آن  دهد. حقوقمشیم از جر  سیاسی ارائه ظمی

ها در ظپرداختن ها بر سر مفهو  جر  سیاسی را باید به فقدان ارادة دولتفقدان وفاق میان دولت
قواظین داخلی اضافه ورد. زیرا ممکن است آظچه در یک وشور جر  سیاسای   به جر  سیاسی در

شود در وشوری دیگر جر  ظیاشد و حتی برعک  اقدامی ستود  و پساندید  باه شامار    تلقی می
شد  المللی اظجا های بین(؛ ضمن آظکه باید توجه ورد تالش711: 5913آید )قاری سیدفاطمی، 

، باه ساال   5المل  برپاشد  در آوسافورد نگرة مؤسسة حقوق بیندر این زمینه، همچون توصیة و
هاا و  میالدی، مبنای بار سیاسای داظساتن اعماال مجرماظاة ارتکاابی در اثناای ظااآرامی          5113
المللای  های داخلی، و ظی  اشارة ظاقم و اجمالی به مفهو  جر  سیاسی در ونفاراظ  باین  جنگ

دایر بار سیاسای داظساتن جرایمای واه علیاه        ،5391حقوق ج ا در وپنهاگ داظمارك، به سال 
(، را ظبایاد و  61: 5910شاود )میرمحمدصاادقی،   تشکیالت و طارز ادارة حکومات ارتکاا  مای    

 المللی به شمار آورد.توان تعریف جر  سیاسی در حقوق بینظمی
 

 شمولی مفهوم جرم سیاسیتشکیك در جهان. 2
داظاان  ا ژرمنای برخای حقاوق   ی رومای تولد و تحول مفهو  جر  سیاسی در ساحت ظاا  حقوق

معاصر را به این باور رساظد  است وه اصویً تفاوت و تمای  جرایم سیاسی از جارایم عماومی باه    
ی و حقاوق وموظیساتی،   های مدرن حقوقی، ظایر وامناختصاص دارد و دیگر ظاا ظاا  یادشد  

                                                           
1. Oxford Congress of the Institute of International Law. 
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داظان همین ظار میان حقوق (.935: 5905دهند )صاظعی، چنین تفکیک و تمای ی را ظشان ظمی
ای وارداتای از  و فقیهان اسالمی دربارة حقوق اسال  وجود دارد؛ چنان وه جر  سیاسی را پدید 

داظند و بر این باورظد وه تقسیم جارایم باه سیاسای و غیار سیاسای در حقاوق اساال         غر  می
 (.5910پذیرفته ظیست )موسوی اردبیلی، 

ویاه   ه در وشاورهای دارای ظااا  حقاوقی واامن ی، باه     ای صحیح اسات وا  این البته گ ار 
اظگلستان، در مقا  ظماد و ماهر اصلی این ظاا  حقوقی، جر  سیاسای تعریاف ظشاد  و از دیگار     

تاوان ادعاا وارد چناین     (. لیکن ظمی01: 5910جرایم عمومی متمای  ظیست )میرمحمدصادقی، 
هاا، ماظناد تادوین معاهادات     ضارورت  تفکیکی مطلقاً در این وشورها وجود ظادارد. زیارا برخای   

ولاو آظکاه در    5ها، به رسمیت شناختن جرایم سیاسی را ظاگ یر ورد  اسات، استرداد میان دولت
ای ظشاد   قواظین داخلی وشورهایی مث  اظگلستان یا امریکا به جر  سیاسی یا مصادیق آن اشار 

 (.575: 5913پور، باشد )عالی
های دارای سنت حقوقی المللی دولتموجود در روابط بینهای های ظاشی از واقعیتضرورت

خوبی قاب  مالحاه است؛ چنان وه ظاریة پیشامد ی، از جمله در رویة قضایی اظگلستان، بهوامن
جویاظاه اسات، باه عناوان     ای واامالً تجربای و مصالحت   در بستر رویة مذوور، وه رویه 7سیاسی
در زمینة جر  سیاسی، در ادبیات حقوق عمومی شک  داظان اظگلیسی، ای متعلق به حقوقظاریه

گرفته و تکام  یافته است. همین ظاریه هموار  مبنای رفتار قضات امریکایی در قضایای مرباوط  
 9های امریکا بود  است.به استرداد مجرمان و فارق تشییم جرایم سیاسی از غیر آن در دادگا 

ی از ساایر جارایم رساماً تفکیاک ظشاد ،      در ظاا  حقوق وموظیستی ظی ، اگرچه جر  سیاس
های فروپاشایدة وابساته باه بلاوك شارق در قباال مجرماان        شدت عم  رایذ و معمول در ظاا 

 هاای گساتردة میالفاان سیاسای،    هاای واار اجبااری، اعادا     ا همچون برپاایی اردوگاا   سیاسی
رساا در منااطق   فهای ترساناك، تبعیادهای طاویظی و طاقات    مدت در زظدانهای طویظیزظداظی

های یادشد  حکایت ا از تمای  عملی میان جرایم سیاسی و غیر سیاسی در ظاا بندان سیبرییخ
 (.31: 5901وند )زینلی، می

وجاود ظادارد و ایان مفهاو  در حقاوق      « جر  سیاسی»ظی ، اگرچه در فقه اسالمی اصطالح 
به خود اختصاص داد  است، مدرن شک  گرفته و بیش قاب  توجهی از ادبیات حقوقی معاصر را 

                                                           
ی معاهدة استرداد میان ایایت متحد  امریکا و اظگلای   از معاهدات مهم استرداد در چارچو  ظاا  حقوقی وامن. 5

 متمم آن بعضی مصادیق جر  سیاسی به روش سلبی احصا شد  اسات )میرمحمدصاادقی،   5است وه در مادة 
5910: 03.) 

2. Political Incidence Theory 

اا  701 :5913در رویة قضاایی امریکاا، بنگریاد: اردبیلای،     « پیشامد سیاسی»برای مطالعه دربارة واربست ظاریة  .9
703. 
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توان به مقارظة مفهو  جر  سیاسی با مفاهیم مشابه مطروحه در فقه اساالمی  با ظگا  تطبیقی می
اظاد وآثاار و آرای   پرداخت؛ واری وه فقیهان و محققان و پهوهشگران حقوق اسالمی اظجاا  داد  

دیگار در تطبیاق   آرای یاک اظد وه بعضاً متضامن رد  و ظقاد   گوظاگوظی در این زمینه منتشر ورد 
ابوا  و عناوین فقهی مرتبط با مفهاو  جار  سیاسای اسات. طرفاه آظکاه، در صاورت مفارو          

در « جار  سیاسای  »باه عناوان تعریاف    « مقابله و معارضه با حاومیت موجود»اظگاشتن مفهو  
و  توان این مفهو  را در مناب  و متون فقاه امامیاه دظباال وارد    حقوق عرفی مدرن و معاصر، می

بار و غیار  های غیر خشوظتمستنبط از متون یادشد  اجمایً آن است وه بعضی از شقوق معارضه
توان به ظحاوی اساتثنایی از جان  جارایم سیاسای      مسلحاظه با حکومت و حاوم اسالمی را می

هاای موصاوف اصاوًی فاقاد وصاف ج ایای در فقاه        وه معارضاه عرفی معاصر تلقی ورد؛ درحالی
اماا  و حااوم ظباشاند،     ر صورتی وه موج  ارتداد مرتک  یا مستل   هتک و سا   اظد و دامامیه

 (.736ا 735: 5913اظد )قاری سیدفاطمی، اصویً مجاز و قاب  تحم  شناخته شد 
 

 انکار جرم سیاسی .3
داظان ظتیجة تشکیک در ای از حقوقاز سوی طایفه« جر  سیاسی»اظکار پدید  یا مفهومی به ظا  

(. زیرا اساساً وصف سیاسای یاک فعا  یاا     71: 5900وی جر  سیاسی است )زراعت، عنصر معن
آیاد و چاون اظگیا ة اعماال     ترك فع  مجرماظه تابعی از آهنگ و اظگی ة مرتکا  باه شامار مای    

سنجه و می اظی دقیق و قاب  اعتماد برای تعریف و توصیف جر  ظیست، تطبیق افعال و مجرماظه 
ادی جر  سیاسی با ظارسایی و ظقصااظی غیار قابا  اغماا  مواجاه      تروك خالف قاظون بر رون م

)همچاون جارایم   « موضوع»دیلت بر « جر »مثابة متعلق به« سیاسی»عالو ، وصف به شود.می
وند تا بتاوان تعریفای ولاو    )همچون جع  و ت ویر و والهبرداری( ظمی« رفتار»علیه اشیاص( یا 

« حوضه»تعریف واژة مورد ظار را بر پایة  وصف یادشد ؛ ظاقم اما قاب  اجرا برای آن تمهید ورد
طلبد و از این حیث جرایم سیاسی )در حوضة سیاست( هماظند جرایم ماالی و اقتصاادی )در   می

حوضة اقتصاد( است وه در عناوین مجرماظه، ظایر والهبرداری و جع  سکه و ماظناد آن، تبلاور   
قض قاظون، وه قاب  تطبیق با مفهو  جر  سیاسی باشاد،  یابد. ازین رو، یافتن افعال و تروك ظامی

مراتا   باه هاای واقا  در حوضاة سیاسات،     به دلی  گستردگی و پوشیدگی و پیچیدگی پدیاد  
، واه تعریاف آن شارط یز  و    «سیاسات »ویه  آظکه رسد؛ بهسوزتر و دشوارتر به ظار میاظدیشه

 (.573: 5913پور، ظدارد )عالی شد تهمقد  بر تعریف جر  سیاسی است، تعریفی روشن و پذیرف
ظاران حقوقی پدیدة جر  سیاسی را به رسامیت ظشاناخته و   با آظکه طیف وسیعی از صاح 

داری از ساوی باورمنادان   های گسترد  و دامناه اظد، تالشآن را مورد تشکیک و تردید قرار داد 
اژ ، در ادوار گذشاته صاورت   جر  سیاسی، برای تعیین ضابطه و معیاری به مناور تعریف این و

های گوظاگوظی هم از جر  سیاسی ارائه و در ادبیات حقوق گرفته وه مبتنی بر آن ضوابطْ تعریف
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داظاان  شد  از ساوی حقاوق  عمومی وارد شد  است. در عین حال، همین ضوابط و تعاریف عرضه
ین موضوعة معادودی  های قضایی وشورها و ظی  پیدایش تعاریفی از جر  سیاسی را در قواظرویه

 5های حقوقی سامان داد  است.از ظاا 
 

 نیازی از تعریف جرم سیاسیبی .4
های ظیازی ظاا ظاران تعریف ظشدن جر  سیاسی را ظاشی از بیداظان و صاح معدودی از حقوق

اظاد و ایان   حقوقی جوام  دمووراتیک به تمای  و تفکیک جر  سیاسای از دیگار جارایم داظساته    
اظگاری حقوق منتقدان و معارضان سیاسای، واه   را ظه حاوی از تعمد در ظقض و ظادید  توجهیبی

های فردی اظد. زیرا وسعت احترا  به آزادیظیازی این جوام  به چنین تأسیسی پنداشتهظشاظة بی
داظند وه اویً در این وشورها بسیاری از اعمال و اجتماعی در این دسته از جوام  را به حدی می

رود و ثاظیااً  یافتاه اساسااً جار  باه شامار ظمای      شد  در جوام  ومترتوسعهاظگاریقدامات جر و ا
های دادرسی و رعایت حقوق عمو  متهمان به قدری پیشرفته و ظهادینه شد  اسات واه   تضمین

ا و ماالیً تعریاف جار     بینی امتیازات ویه  برای متهمان و مجرمان سیاسای اصالً ظیازی به پیش
 .(5906ا وجود ظدارد )وشاورز، می  مجر  سیاسی از مجر  عادیسیاسی و ت

در رد  و ظقد ظار فوق، همین استدیل بسند  است وه باه فار  توساعة حرمات و احتارا       
هاا در جواما  پیشارفته، ادعاای چناین اوضااع       آزادی و عدالت و بهبود وضعیت حقاوق اظساان  

هة اخیر قاب  طرح و بحث است؛ حاال آظکاه   ای صرفاً و حداوثر برای چند دسامان و پسندید به
داران آزادی و عدالت و حقاوق بشار باه ایان     ظاران و دغدغهپدیدة جر  سیاسی و توجه صاح 

ای به اظدازة تاریخ حقوق جدید دارد و تاالش بارای جاا اظاداختن     مقوله، در دوران معاصر، سابقه
و تفکیاک آن از دیگار جارایم    حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و در ظتیجاه تعریاف ایان واژ     

شناساان  داظاان و جار   عمومی و عادی قدمتی ظ دیک به دویست سال در مطالعات ظاری حقوق
هاای  در ظااا  « ظیازی مثبت و ممدوح به تعریف جار  سیاسای  بی»رو،  غربی داشته است. ازین

و  جر  سیاسی باه  ، ولو استثنائاً، علتی برای تعریف ظشدن مفهتوانحقوقی غربی را ظباید و ظمی
 شمار آورد.

 

 جویانه با جرم سیاسیمواجهة مصلحت .5
گفتاه ساهمی در تعریاف ظشادن جار  سیاسای دارد،       رغم آظکه هر یک از عل  و عوام  پیشبه

تاوان موجاه و   بالتکلیفی جر  سیاسی در قواظین موضوعه را، حتی با تجمی  همة این ادله، ظمی

                                                           
 .49ا 97: 5900. برای مطالعة تفصی  این ضوابط بنگرید: زراعت، 5



 5931 زمستان، 6، شمارۀ 64عات حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ مطال   399

دگی قاظوظی را باید در عااملی دیگار، واه بار جباران ظارساایی       ونند  داظست و راز این رهاشقاظ 
های چهارگاظة مذوور تواظا باشد، جست؛ عاملی واه در اراد  و اختیاار و اظتیاابی تاارییی     تعلی 

اظد. ریشه دارد، ظه در استیصال و اجبار و اظکار، چنان وه عل  چهارگاظة پیشین بر آن تأوید ورد 
اظدیشاظه از سوی مقنن داظست وه در قواظین اساسی مدرن بی مصلحتتوان اظتیااین عام  را می

 ای برای تمهید بسیاری از مسائ  اساسی اتیاذ شد  است.مثابة شیو به
هاای مهام   ابها  و ایها  و ایجاد تعلیق و ظی  سکوت در مقا  بیان مفاهیم اساسای از ویهگای  

هاا را بارای   المااً و عاماداً ایان روش   قواظین اساسی جدید است وه در اغل  موارد قوة مؤس  ع
ایجاد امکان مواجهة متناس  قدرت سیاسی با اوضاع و احوال خاص در ح  معضالت و منازعات 

گیرد. سکوت در مقاا  بیاان   پیوسته به وار میوقوعجویاظة حوادث بهسیاسی و مدیریت مصلحت
بااً ظاشای از ارادة مقانن    احکا  اساسی و مبهم و معلق گذاشاتن آن در ماتن قااظون اساسای غال    

اساسی یا توافق ظاظوشته برای بالتکلیف گذاشتن عمدی مسائ  اساسی مرتبط با قادرت عماومی   
است وه خود ریشه در ترجیح مصالحی عالیه، همچون حفظ وحدت و تمامیت ظااا  سیاسای و   

 (.597ا 595: 5911اجتماعی، دارد )یگلین، 
 

 ـ ژرمنی با جرم سیاسییگرایانة نظام حقوقی روممواجهة مصلحت
ظوع و ظحاوة مواجهاة قادرت سیاسای باا معارضاان و میالفاان حکومات از مساائلی اسات واه            

اظد و تادبیر اماوری از   ظیاز از تفسیر آن پرهی  ورد گذاران اساسی غالباً از بیان روشن و بیقاظون
ه تاریخ پیدایش و سایر  اظد؛ واقعیتی واین دست را به شرایط و اوضاع و احوال زمان واقعه سپرد 

روشانی آن را  ، به5103تحول مفهو  جر  سیاسی در خاستگا  آن، یعنی فراظسه پ  از اظقال  
دهد از زمان تفکیک و تمیا  جار  سیاسای از جار      وند. این مطالعة تارییی ظشان میعیان می

ویکاردی  عادی و در طول دو قرن گذشته ظاا  حقوقی فراظسه در سیاست ویفری خود هموار  ر
های قضایی، در پیش گرفته و از تبیین و تعریف قاظوظی گرایاظه را، با تکیه بر تمهید رویهمصلحت

جر  و مجر  سیاسی به ظحوی هوشمنداظه اجتنا  ورزید  است؛ وضعیتی واه در پرتاو ساکوت    
گاذار عاادی در زمیناة تعریاف جار       تکلیف بارای قااظون  متعمداظة قاظون اساسی در مقا  تعیین

 پذیر شد  است.یاسی امکانس
 

 گرایی، از پیدایش تا پایان جرم سیاسیمصلحت. 1
 پیااروزی اظقااال  فراظسااه، وااه ظقطااة عطااف تاااریخ اروپااا در گااذار بااه عصاار دسااتورگرایی و   

 ای باه خواهاظاه رود، ادبیاات حقاوقی آزادی  های حقوقی جدیاد غار  باه شامار مای     ظهور ظاا 

گاذار تأسیساات و مفااهیم ظاوین در     ز اظقال ْ مبدع و بنیاان ارمغان آورد و ظاا  حقوقی برآمد  ا
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ساحت سیاست و حقوق شد وه تفکیک و تمای  جر  و مجار  سیاسای از غیار سیاسای از ایان      
 هاست.ظوآوری

در افوا  عمو  و بر زبان اه  قلام در فراظساة    5153در حدود سال « جر  سیاسی»اصطالح 
در قاظون ج ایی فراظسه، وه با اشار  و تحت سیطر  و  اظقالبی جاری شد و اول بار در همین سال

تفکیک شد؛ اگرچه این تفکیاک  « جر  عادی»ظفوذ ظاپلئون تهیه و تنایم شد  بود، تصریح و از 
ظه به مناور اعطای ارفاق به مجرمان سیاسی، بلکه، برعک ، با هدف تشدید مجازات این دساته  

(. ازیان رو، ورود اصاطالح جار  سیاسای باه      69اا  67: 5901از مجرمان صورت گرفت )زینلی، 
ادبیات و ظاا  حقوقی جدید پیش از قاظون اساسی و از طریاق مجموعاه قاواظین ویفاری اظجاا       

 شد  است.
خواهاظاه، توجاه مثبات و    و گساترش عقایاد آزادی   5151با سقوط ظاپلئون بناپارت در سال 

پیادا وارد و ساراظجا  در ساال      گرایاظه به مجرمان سیاسی به طور عینی و عملی شایوع حمایت
مثاباة قااظون اساسای جدیاد جاایگ ین قااظون       با صدور فرمان معروف لویی فیلیپ، وه به 5193

های خاص جارایم  منصفه در دادرسیفراظسه شد و از مفاد آن ل و  حضور هیئت  5154اساسی 
ظون اساسای  سیاسی و مطبوعاتی بود، تمای  جر  و مجر  سیاسی از جر  و مجار  عاادی در قاا   

فراظسه، وه برای اولین باار جارایم سیاسای را باا      5193و متعاق  آن قاظون ج ای  5تصریح شد
(، باه  943: 5906رویکرد ارفاقی به مجرمان سیاسی از جرایم عمومی تفکیک وارد )افراسایابی،   

حاد  بارای   بینای مقاررات علای   مناور تأمین حکم مقرر در فرمان لویی فیلیپ، مبنی بر پایش 
ر هیئت منصافه در مطلاق محاوماات سیاسای و مطبوعااتی )اعام از جنحاه و جنایات(،         حضو
ا اف ون بر جنایات سیاسای و  های سیاسی و مطبوعاتی مشمول صالحیت دیوان جنایی راجنحه

 (.715: 5900مطبوعاتی داخ  در صالحیت ذاتی دیوان م بورا برشمرد )استفاظی و همکاران، 
رسماً اصطالح جر  سیاسی را وارد متن قاظون اساسی فراظساه   5193با اینکه اصالحیة سال 

گذار عاادی را ملا     گا  قاظونورد، مقنن اساسی فراظسه ظه در این اصالحیه و ظه پ  از آن هیچ
گاا  قاواظین   به تعریف جر  سیاسی ظکرد. بنابراین، در سراسر تاریخ حقوق جدید فراظسه ظی  هیچ

جر  به دست ظدادظد و صرفاً در اصالحات بعدی قااظون ویفاری   ج ایی این وشور تعریفی از این 
)پیوظادی،   به مصادیقی از جر  سیاسی، آن هم به ظحو غیر مساتقیم، اشاار  شاد  اسات     5193
تنها در ادامة سنت دیارین ایان   ( ظی  ظه5334(. در قاظون ج ایی جدید فراظسه )17ا 13: 5917

هم به وار ظرفته اسات و مقانن   « سیاسی»ح وشور جر  سیاسی تعریف ظشد ، بلکه حتی اصطال
از قاموس قواظین موضوعة این وشاور و اوتفاا باه    « جر  سیاسی»با حذف واژة  ،5334فراظسوی 

های سیاسی و عمومی، آن هام فقاط در طبقاة جنایاات، و     حفظ دو جدول موازی برای مجازات

                                                           
1. French Charter of Louis X V IIII And that Adopted in the year 1830, The online Library of Liberty. 

http//OLL.liberty fund.org/option.com 
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حاة قااظون جدیاد ج ایای،     ونندگان ییهای سیاسی از سوی تهیهرغم پیشنهاد حذف مجازاتبه
عمالً پایان تفکیک میان جر  سیاسی و جر  عمومی را در ظاا  ویفری فراظسه اعال  ورد  است 

 5(.713: 5900)استفاظی و همکاران، 
اماا   7، جر  سیاسی تعریف شد  است.5370البته در مقدمة قاظون استرداد مجرمان، مصو  

محض در تبیاین ایان واژ ، معیاار واضاحی بارای       این تعریف ظی ، به علت تکیه بر ضابطة ذهنی
رساد ارائاة هماین    دهد؛ ضمن اینکه به ظار میتمی  جر  سیاسی از جر  عمومی به دست ظمی

تعریف مبهم و غیر حقوقی ظی  بیشتر بارای تمهیاد ال اماات قااظوظی ظاشای از رواباط سیاسای و        
بینی شد  باشد. اساساً اگار هناوز   یشهای غیر غربی، پویه  دولتها، بهدیپلماتیک با دیگر دولت

و  از ادبیاات حقاوقی و قاواظین    های ویفری غربی، از جمله فراظسه، واژة جر  سیاسی را بهظاا 
های غیر غربی و در ها با ظاا اظد، علت را باید در تعام  ظاگ یر این ظاا موضوعة خود پاك ظکرد 

هاای واقا  در حاوزة تمادظی غار  اجااز        چارچو  قواعد استرداد جست؛ قواعدی وه به دولت
هاای  دهد از استرداد وساظی وه به اتها  میالفت با ظاا  سیاسی خود تحت تعقی  حکومات می

 اظد خودداری ونند.غیر غربی قرار گرفته
طرفه آظکه، در مجموع، رجوع به مقررات فراظسه ومک چنداظی به تشاییم جار  و مجار     

( و باید اذعان ورد حقوق فراظسه رویکرد ابهاا  و تعلیاق   579: 5916وند )مجیدی، سیاسی ظمی
 را دربارة تعریف جر  سیاسی اتیاذ ورد  است.

 

 گرایی در عصر زوال جرم سیاسی و ظهور جرم امنیتیمصلحت .2
واه حقاوق غربای از دورة     وناد مطالعة سیر پیدایش و تحول جر  سیاسی همچنین آشکار مای 

را « تعاادل در ارفااق  »، و «افراط در ارفاق»، «شدت عم »رة ماقب  دستورگرایی تاونون سه دو
جرایم عماومی و  « ادغا »در حق متهمان و مجرمان سیاسی پشت سر گذاشته و اونون در حال 

گفته بار مبناای تماای  و تفکیاک مجرماان عاادی از مجرماان        های پیشسیاسی و حذف ارفاق
 (.Ingraham, 1379: 319سیاسی است )

های اروپایی دت عم  علیه مجرمان سیاسی به همة دوران پیش از اظقال دورة سروو  و ش

                                                           
را یافات؛ از آن جملاه   « جار  سیاسای  »توان بقایای ادبیات مشعر باه  ای از قواظین پراوند  میالبته هنوز در پار . 5

به « جر  سیاسی»قاظون آیین دادرسی ویفری عبارت  043قاظون سالمت عمومی. ظی  در مادة  413است مادة 
جنحاه یاا جنایات    »، درباارة اصاالح قااظون ماذوور، عباارت      7333ژوئن  51ار رفته بود وه بر اساس فرمان و

 ،تغییار یافات )باه ظقا  از مجیادی     « جرایم علیه امنیت ملت و دولت و آساایش عماومی  »به عبارت « سیاسی
5916 :554.) 

سیاسی وسی است وه شور و حارارت  مجر  : »5370. تعریف مقدمة قاظون استرداد مجرمان فراظسه، مصو  سال 7
 «.ای او را جلو راظد  وه مرتک  خالف قاظون شد  استظاشی از عقیدة سیاسی به اظداز 



 365   گرایانۀ قانون اساسیتعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت

قاب  اطالق است. پ  از اظقال  فراظسه ظگرش ارفاقی باه متهماان سیاسای تحات تاأثیر افکاار       
هاا و  سرعت گساترش یافات واه دورة تثبیات و تحکایم ارفااق      خواهاظه شک  گرفت و بهآزادی

ای دیگر به دورة افراط در ارفااق مشاهور   ها و از زاویهارفاقامتیازات ظا  گرفته و به دورة طالیی 
میالدی، عنصار معناوی بعضای جارایم سیاسای، عمادتاً        73است. پیش از پایان ظیمة اول قرن 

جرایم علیه امنیت خارجی وشورها، احیا شد و ویفرهای شدید در حق مجرماان ایان دساته از    
رت دیگار، دوران طالیای توجاه ارفااقی باه      (. باه عباا  Ingraham, 1379: 319جرایم بازگشات ) 

زوال ظهااد و در جریاان   وام رو باه   های پ  از جنگ جهاظی اول، وام مجرمان سیاسی، در سال
و  از صحنة سیاست ویفری وشاورهای اروپاایی، از جملاه فراظساه، محاو      جنگ جهاظی دو  به

چناان واه عنااوین     در این دور ، پیوسته، طبقة جرایم سیاسی در فراظساه وااهش یافات؛    5شد.
ا ظایر اقدامات ضد شک  حکومت و ای از جرایم علیه امنیت داخلیمجرماظة سیاسی به مجموعه

هاای  قیدوشارط از حقاوق سیاسای، تقلا     طرز عم  قوای حکومتی، جرایم ظاشی از استفادة بی
ا محادود شاد   اظتیاباتی، جرایم سیاسی مطبوعاتی، جارایم مرباوط باه اجتماعاات و تاااهرات     

ها و از مناری دیگر دورة تعاادل  (. این دور  را دورة افول ارفاق531: 5، جلد 5911آبادی، علی)
اظد. در آخرین مرحلة تحول تاریخ حقوق ویفری جدیاد، واه از   در اعطای امتیازات ارفاقی ظامید 

ای  بریم، حقوق غربی اساساً از تفکیک و تما اونون در آن به سر میسه دهه پیش آغاز شد  و هم
میان جر  سیاسی و جر  عمومی عبور ورد  و روظد اصالحات در قواظین ویفری اروپاا در مسایر   
حذف جر  سیاسی و جذ  و ادغا  رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی در رژیم ویفری جرایم عمومی 

جاظبه و متاوازن ایان   (؛ وضعیتی وه ظاشی از توسعة همه554: 5913پور، قرار گرفته است )عالی
شاود. باه عباارت دیگار، تحاویت      ای از جرایم سیاسی تلقی مای و ظی  تغییر ماهیت پار جوام  

سیاسی و حقوقی ایجادشد  در جوام  غربی، وه به تفکیک جر  و مجر  سیاسی از سایر جرایم 
و مجرمان ظقطة پایان گذاشته است، مشیصاً باا توساعة سیاسای و تحکایم گفتمااظی موضا  و       

هاای دادرسای   فاان و معارضاان سیاسای، توساعه و تحکایم تضامین      منطق مدارا و تحم  میال
همگاظی، و ظی  آغاز و گسترش جنبش جدید حقوق ویفری مبتنی بر عدالت ترمیمی از یک ساو  

تر مشمول رژیم ارفاقی بودظد ای وه پیشو ل و  شدت عم  در قبال بسیاری از عناوین مجرماظه
از پیشاظی این عناوین در عصر وناوظی فاراهم شاد     و بنا به عللی موجبات زوال و زدایش ارفاق 
 است از سوی دیگر ارتباط داد  شد  است.

همة این ادوار تارییی در بستری از رهاشدگی و بالتکلیفی قاظوظی در زمیناة جار  سیاسای    
گفته را از سر گذراظد  و باه مرحلاة   گاظة پیشسپری شد  است و حقوق غربی در حالی ادوار سه

رغام شناساایی مفهاو  جار      ادغا  جر  سیاسی و عمومی( وارد شد  است وه باه چهار  )دورة 
                                                           

: 5900های اروپایی از رژیم ارفاقی در ارتباط با مجرمان سیاسای بنگریاد: زراعات،    برای مطالعة عل  عدول دولت .5
 به بعد. 57
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ای، حتی در دوران طالیی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، گا  و در هیچ دور سیاسی هیچ
ابها  قواظین مربوط به تعریف جر  سیاسی و تعیین مصادیق مجر  سیاسی به تمهید روشن و بی

وار، وه در فقدان معیار و ضابطة قاظوظی روشن در زمینة جر  سیاسای  تن ظداد  و در همة این اد
اظد وه متناس  با اوضاع زماظه و رعایت مصالح عالیاة  گذشته است، این قضات عدلیه فراظسه بود 

رویاة  »اظد؛ چنان واه  وشور دربارة سیاسی یا غیر سیاسی بودن موضوعات مطروحه داوری ورد 
زمان تواظسته است بیشی از ابهامات را در این زمینه برطرف وناد   یافته در بسترتکوین« قضایی

گاذاری را درباارة ماهیات و    و آرای متعدد دیوان عالی این وشور تاا حادود زیاادی خان قااظون     
 (.579ا 553: 5916مصادیق جر  سیاسی جبران ورد  است )مجیدی، 

 

 گرایی و سرکوب شدید جرایم سیاسی نوینمصلحت. 3
هاا و  فلسفة اصلی تفکیک و تمی  جر  و مجر  سیاسی از غیر سیاسی اعطای تضمیناز آظجا وه 

های ویه  در مراح  دادرسی به متهمان و محکومان سیاسی بود  است، به واساطة توساعة   ارفاق
های ویفری مدرن، این فلسفه مبنای خود را از قضایی و تحکیم احترا  و ورامت اظساظی در ظاا 

شود وه هر و  در ماان اتها  و تحت تعقی  قارار گیارد و   چنین ادعا می دست داد  و امروز 
ظار از موضوع و ظوع اتها ، در همة مراح  تعقی  و محاومه و مجازات و ظی  محاومه شود، صرف

ای در مراحا   در آثار و تبعات پ  از تعیاین یاا اعماال مجاازات از حقاوق و م ایاای گساترد        
بینی امتیازات خاص بارای متهماان و   ت و بدین سان ظیاز به پیشمند اسگوظاگون دادرسی بهر 

شود. با وجود این، حاذف عنااوین مجرماظاه از    ها احساس ظمیگوظه ظاا مجرمان سیاسی در این
شود در سایة توساعة سیاسای و تحکایم سیاسات     ای رفتارهای سیاسی، وه ادعا میپیشاظی پار 

یافته به وقوع پیوسته، و در ونار آن گسترش م  توسعهتحم  و مدارا با میالفان حکومت در جوا
ها و امتیازات ویاه  بارای مجرماان سیاسای را     های دادرسی همگاظی، وه موجبات ارفاقتضمین

دهاد واه البتاه    منتفی ورد  است، یک سویه از داستان پرفرازوظشی  جر  سیاسی را ظشان مای 
تار  ماجرا، وه از قضاا واجاد اهمیتای افا ون     تر این داستان است. سویة دیگر ایناهمیتوجه وم

العل  پایان تمای  میان جارایم سیاسای و غیار سیاسای داظسات، تشادید       است و باید آن را علت
چنادان دور  های ظهای است وه در گذشتهای دیگر از عناوین مجرماظهبرخوردهای ویفری با پار 

زظناد  باه   دیف جارایم امنیتای و لطماه   آمد، اما امروز در ردر عداد جرایم سیاسی به حسا  می
گیرد. ازین رو، برخالف سیاست ویفری ولی در اروپا، وه بار وااهش   مناف  اساسی ملت قرار می

تنها محدودة مداخلاة ویفاری   مداخلة ویفری استوار شد  است، در زمینة جرایم علیه امنیت، ظه
هاای  اظگااری و ظی  اقادا  باه جار     گذاران، با طرح مفاهیم مبهم و ولیواهش ظیافته، بلکه قاظون

اظد. ظیا ، در زمیناة آیاین    اظگاری در قلمرو امنیت پرداختهجدید، بیش از گذشته به توسعة جر 
های دادرسی بالموضاوع شاد  اسات.    گذاران دربارة رعایت تضمیندادرسی ویفری دغدغة قاظون
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ها، در زمینة جرایم علیه به موازات اصالحات قواعد دادرسی در جهت گسترش تضمین بنابراین،
 (.73: 5916اظد )مجیدی، ها را سرلوحة عم  قرار داد امنیت، برعک ، تحدید تضمین

و تثبیات سیاسات تحما  و    « توسعة سیاسای »تر و بایتر از عام  هم از این روست وه مهم
های دادرسی همگاظی باید تغییر ماهیت شماری از تحکیم تضمینو « توسعة قضایی»مدارا و ظی  

رفتارهای مجرماظه را، وه خروج موضوعی این عناوین از عاداد جارایم سیاسای و الحااق آن باه      
جرایم خطرظاك ضد امنیتی را سب  شد  است، عام  اصلی افول ستارة جر  سیاسی در آسمان 

برخی از این عناوین مجرماظه واجد خصلت ضد  حقوق ویفری تلقی ورد و این در حالی است وه
 امنیتی از ظوع خطرظاك هم ظیست.

گیاری متضااد در   طرفه آظکه پایان جر  سیاسی در حقوق غربی را بایاد محصاول دو جهات   
زدایای  زدایای و ویفرزدایای و حاب    سیاست ویفری جوام  یادشد  داظست؛ از یاک ساو جار    

اجارا یاا اعماال یاا در بسایاری ماوارد تعیاین        هاایی همچاون اجتناا  از    مشتم  بر سیاسات 
ای، و تناوع بیشایدن باه    ویاه  در اماور جنحاه   های سال  آزادی از ساوی قضاات، باه   مجازات
های خصوص مجازاتهای جایگ ین، بههای مجازات و مجازاتها و ظی  گسترش جایگ ینمجازات

( و از دیگر 115: 5901اللهی، ها )فرجسال  یا محدودونندة حقوق، و امثال و ظاایر این سیاست
های ظوظهور و ظوین رفتارهای مجرماظة ضد امنیتای،  های جدید، متناس  با شیو اظگاریسو جر 

هاای  خاالف جارایم عماومی و عاادی تحدیاد تضامین      ها، وه بهو ویفراف ایی و تشدید مجازات
 .(777: 5916دادرسی را ظسبت به جرایم مذوور در پی داشته است )مجیدی، 

 

 تعریف جرم سیاسی در حقوق ایران
ای از تاریخ جدید اروپا منطق رژیم ارفااقی در حاق متهماان و مجرماان     حقوق ایران در هنگامه

سیاسی را در چارچو  ظاا  جدید سیاسی )حکومت مشروطیت( پذیرفت وه اروپا دوران طالیی 
و دساتورگرایی باا دوران   ورد و تقارن ورود ایران به عصار مشاروطیت   رژیم ارفاقی را سپری می

تثبیت و تحکیم امتیازات مذوور در جوام  اروپایی اولین قاظون اساسی ایران را، واه تقلیادی از   
قواظین اساسی همین جوام  بود، تحت تأثیر ادبیات حقوقی این دوران قرار داد. ازین رو، حقاوق  

رضاان سیاسای   اساسی ایران عصر مشروطیت از حیث موضاوع بحاث در موضا  حمایات از معا    
حکومت قرار گرفت و پ  از پیروزی اظقال  اسالمی ظی  همین مبنا از سوی ظویسندگان اظقالبی 

واه دوران رژیام ارفااقی در خاساتگا  آن     قاظون اساسی جمهوری اسالمی اتیااذ شاد؛ درحاالی   
 رفت، رو به زوال گذاشته بود.بیش اولیة حقوق ایران به شمار می)اروپا(،وه مرج  و الها 
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 ـ ژرمنیقانون اساسی مشروطه و تبعیت از سنت رومی .1
حس  احصا و استقرای یکی از پهوهندگان، از میاان صاد و هفات اصا  ماتمم قااظون اساسای        

 5195مشروطه هفتاد و پنذ اص  به طور وام  یاا باا تغییارات و اصاالحاتی از قااظون اساسای       
متهمان سیاسای و میالفاان و منتقادان    گرایاظه از وه اصول حمایت 5بلهیک اقتباس شد  است؛

متمم قاظون اساسای مشاروطه    03و  00حکومت از آن جمله است. اصول مذوور شام  دو اص  
 قاظون اساسی بلهیک گرفته شد  است. 31و  541شود وه به ترتی  از اصول می

قاظون اساسی بلهیک در زمینة دو تضامین علنای باودن و حضاور      541و  31البته دو اص  
ئت منصفه در محاومات سیاسی و مطبوعاتی با حاک و اصاالحاتی واه ظاشای از مالحااات      هی

های سیاسی بود وارد اولین قاظون اساسی ایران شد؛ مالحااتی واه باه ساب     شرعی و مصلحت
های شرعی قضاوتْ ماظ  پذیرش ظهاد هیئت منصافه در مطلاق محاوماات ویفاری     رعایت جنبه

از ونشگران سیاسی در مقاب  اقتدار حکومت حضور چنین  شد و در عین حال حمایت خاصمی
سااخت. و چناین شاد واه     ظهادی را در محاومة میالفان حکومت و هیئت حاومه ضروری مای 

قااظون   31مقارر در اصا    « هیئت منصفة حداوثری»ظویسندگان متمم قاظون اساسی با عبور از 
بینی شد  یاسی و مطبوعاتی پیشاساسی بلهیک، وه برای همة محاومات جنایی و ظی  جرایم س

 03میصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی بسند  وردظد و اصا   « هیئت منصفة حداقلی»بود، به 
بلهیاک   5195قاظون اساسی  31متمم قاظون اساسی را بر این اساس ظگاشتند؛ در حالی وه اص  

صافه شاروت   در همة موارد جناایی و جارایم سیاسای و مطبوعااتی هیئات من     »دارد: اشعار می
متمم قااظون اساسای مشاروطه، در اقتبااس ایان       03(. اص  47: 5914)صبری، « خواهند ورد.

را از صادر  ...« در همة موارد جنایی »ا در مقا  بیان، عبارت اص ، تعمداً وا به اصطالح اصولیین
 بسند  ورد  است....« جرایم سیاسی و مطبوعاتی »اص  یادشد  حذف و به ذور 

قااظون اساسای    541متمم قاظون اساسی مشروطه ظی  عیناً از ذیا  اصا     00همچنین اص  
علنای باودن   »قاظون اساسی بلهیک، ضمن پذیرش اصا    541بلهیک گرفته شد  است. در اص  

هایی داظسته وه علنی باودن آن خطاری   ، موارد استثنایی آن را شام  دادرسی«دادرسی محاوم
باشد. در همین اص  تأویاد شاد  اسات واه در زمیناة      برای ظام عمومی یا صغار در پی داشته 

ظاار  جرایم سیاسی و مطبوعاتی برگ اری جلسة محاومه به صاورت غیار علنای فقاط باا اتفااق      
 00عیناً در اص   7قاظون اساسی بلهیک 541پذیر است. مضمون ذی  اص  اعضای محکمه امکان

                                                           
 .1روی پاك: بنگرید: خو  .5

2. Article 148 of the Belgian Constitution: court hearings are Public, unless such public access endangers 
morals or the peace; if such is the case, the conrt so declares in a judgment. In cases of political of 
press offences, proceedings can only be conducted in camera on the basis of a unanimous vote. (New 
translation of the Belgian Constitution was mad under the guidance of the Legal Department of the 
House of Representatives and with the collaboration of Mr A.Maclean in:www. Legislation 
Line.org/download/ actio/ download/ id/ 1744/ file/PDF). 
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ر ماادة تقصایرات سیاسایه و    د»متمم قاظون اساسی مشروطه ایران منعک  شد  و آمد  اسات:  
مطبوعات چناظچه محرماظه بودن محاومه صالح باشد، باید به اتفاق آرای جمیا  اعضاا محکماه    

قاظون اساسی بلهیک، درخصوص اساتثنائات اصا  علنای     541همچنین مفاد صدر اص  « بشود.
، «ی صاغار مضرّ بودن بارا »وتصرف از سوی مقنن ایراظی و توسعة استثنای دو  از بودن، با دخ 

اقتباس شد  اسات و  « منافی عصمت بودن»وه در قاظون اساسی بلهیک تصریح شد ، به صورت 
اظعقاد ولیة محاومات علنای اسات، مگار    »متمم قاظون اساسی مشروطه آمد  است:  06در اص  

آظکه علنی بودن آن می  ظام یا منافی عصمت باشد. در این صورت ل و  اخفا را محکمه اعاال   
 (.711: 5911)بوشهری، « وند.می

، در زمینة لا و  حضاور هیئات    31بلهیک، در اقتباس اص   5195از آظجا وه قاظون اساسی 
ای و منصفه در موارد جنایی به طور عا  و عماو  جارایم سیاسای و مطبوعااتی )اعام از جنحاه      

دن آن در ایجرا شا لویی فیلیپ، وه فقط چند ما  از یز  5193جنایی( به طور خاص، از فرمان 
تاوان گفات قااظون اساسای مشاروطة ایاران تأسای         گذشت، پیروی ورد  است، میفراظسه می

حقوقی جر  سیاسی را به ظحو غیر مستقیم از مبدأ و منب  و مبدع اصلی آن )فراظسه( اخذ ورد  
 است.

و چون استقالل بلهیاک در   توضیح آظکه در این دوران بلهیک قسمتی از سرزمین فراظسه بود
 ( ظهااد   5195ا 5154بود و در این رژیم ) 5طعی رخ داد وه این وشور زیر سلطة رژیم هلندمق

، 5193هیئت منصفه از سیستم قضایی حذف شد  بود، بعد از اعال  اساتقالل بلهیاک در ساال    
بینای و در  یافتاه پایش  استقاللظوی  اولیة قاظون اساسی این وشور تاز احیای این ظهاد در پیش

( اص  احیای هیئت منصافه در ظااا  قضاایی    5193اوتبر  70ظوی  قاظون اساسی )شاولین پی
گذار اظقالبی فراظسه، ظهااد هیئات   بلهیک جدید مطرح شد. مقنن بلهیکی، به تأسی از سنت قاظون

منصفه را اصویً تضمینی برای ونشگران حوزة عمومی در برابر تعدی حکومات در ظاار گرفات؛    
  هیئت منصفه در بلهیک را، بیش از آظکاه بتاوان مبتنای بار دییا       چنان وه باید گفت تأسی

 (.Treast, 2001: 18های سیاسی داظست )صرف حقوقی تلقی ورد، باید ظاشی از اظگی  
بلهیک در مقطعی از حیات اروپاای جدیاد و باا     5195توان گفت قاظون اساسی بنابراین، می

( واه در  Afari, 2005: 354اظساه تادوین شاد )   فر 5193الها  از مفاد و مفاهیم قااظون اساسای   
شد  و عطش مرد  باه  جامعة فراظسه تنفر عمیق افکار عمومی از وابستگان ظاا  سلطنتی ساقط

هاای  هاای سایت و شاکنجه   ا واه تاداو  اعماال مجاازات    بار از عوام  سلطنتاظتقا  خشوظت
و میالفان اظقاال  موجا     طلبانفرسای رایذ در دوران پیش از اظقال  را در حق سلطنتطاقت

خواهاظاه  ا فروظشسته بود و تحت تأثیر عواملی چند، از جمله گسترش روزاف ون افکاار آزادی شد
(. از 75تاا:  شد )مشکان طبسی، بای گرایاظه از مجرمان سیاسی دید  میدر اروپا، رویکرد حمایت

                                                           
1. Dutch Regime 
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هاای  خوا  فراظسوی، در سالدان آزادیطرفی، اظتشار دو وتا  از فراظسوا گی و، ظویسند  و حقوق
، وه مجازات اعدا  در جرایم سیاسیو  گران و عدالت سیاسیدسیسههای ، با ظا 5177و  5175

وارد )محسانی،   گیری و شدت عم  در حاق مجرماان سیاسای را اثباات مای     مضر بودن سیت
اظساه، در  گرایی شتا  بیشید و بایخر  با اصاالح قااظون ج ایای فر   (، بر روظد ارفاق931: 5901
، پیرو فرمان لویی فیلیپ، دایر بر ضرورت حضور هیئت منصفه در محاومات سیاسی 5193سال 

و مطبوعاتی، وه رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی را رسماً وارد ظااا  ویفاری فراظساه وارد     
آمی  دربارة مرتکبان جرایم سیاسی و مطبوعااتی باه ظقطاة    (، رویکرد ارفاق937: 5905)صاظعی، 

 (.16: 5917وج خود رسید )پیوظدی، ا
بینی دو ارفاق و تضمین بسیار مهم را در حق مجرماان سیاسای و مطبوعااتی    رو، پیشازین 
بلهیک، وه دادرسی این دسته از متهمان را به صورت  5195قاظون اساسی  541و  31در اصول 

زمااظی تادوین و   معلنی و با حضور هیئت منصفه در دادگا  جنایی مقرر ورد، بایاد محصاول ها   
تصوی  قاظون مذوور با ب ظگا  این ظقطة عطف مهم تاریخ تحویت حقوق عمومی اروپا باه شامار   
آورد وه در سه وشور اصلی اروپایی، یعنی فراظسه و آلمان و اظگلی ، عنصر معنوی جر  سیاسی 

ی، در حاق  تری، در مقایسه با مجرمان عااد شدت ضعیف شد  بود و رژیم ویفری بسیار مالیمبه
 (.Ingraham, 1379: 319شد )مجرمان سیاسی اعمال می

بررسی شرایط و مقتضیات سیاسی حاوم بر جامعة ایراظی در صادر مشاروطه حکایات از آن    
 03و  00دارد وه وض  ایران در مقط  تدوین متمم قاظون اساسی مشروطیت و تصاوی  اصاول   

باود    5195آستاظة تادوین قااظون اساسای     وبیش مشابه اوضاع و احوال بلهیک دراین قاظون وم
توان وض  مشابه دو جامعة بلهیک و ایران را از ظاار سیاسای و اجتمااعی در    است؛ چنان وه می

های ارفاقی به مجرماان سیاسای باه    شان عام  اصلی اعطای تضمینمقط  تدوین قاظون اساسی
در ایران بر همان اسااس و   6533توان گفت ظویسندگان قاظون اساسی ازین رو، می 5شمار آورد.

هایی اعطای اصول ارفاقی به مجرمان سیاسی را تمهید وردظد وه حدود سه ربا   با همان دغدغه
های مشابه به مجرماان  ، در وشور بلهیک موجبات اعطای تضمین5195قرن قب  از آن، به سال 
 سیاسی فراهم شد  بود.

در دادرسی جارایم  « ر هیئت منصفهحضو»و « علنی بودن»گرچه دو تضمین ویه  و اساسی 
بلهیک و غیر مساتقیم از قااظون اساسای     5195سیاسی و مطبوعاتی، با اقتباس از قاظون اساسی 

گذاری عادی برای ظحوة اجارای ایان دو تضامین در    فراظسه، وارد قاظون اساسی ایران شد، قاظون
واسطه و مساتقیم از قاواظین   چارچو  مقررات ج ایی ایران پیش از اظقال  با الها  و اقتباس بی

ویفری فراظسه صورت گرفت؛ طوری وه دو قاظون پایة مجازات عمومی و آیین دادرسای ویفاری   

                                                           
 .735ا 539: 1931رحمانی، برای مطالعه بیشتر بنگرید:  .5
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های مدون از تصاوی  مجاال    عیناً از فراظسه ترجمه شد و با اظدك تغییراتی به صورت مجموعه
ی فراظساوی از  گاذار ( و چون در سانت قااظون  15: 5901اللهی، گذاری ایران گذشت )فرجقاظون

دیرباز تا ونون تعریفی از جر  سیاسی در قواظین ویفری این وشاور ارائاه ظشاد  مقانن ایراظای      
گا  درصادد  عالوة برخی جهات داخلی، هیچمشروطه هم، به تبعیت و تقلید از ظاا  فراظسوی، به

 تعریف قاظوظی این واژ  برظیامد.
 

 اسالمی فرد در قانون اساسی جمهوریرویکرد منحصربه .2
ظوی  ظهایی مورد بررسی در مجل  خبرگان قاظون اساسای جمهاوری اساالمی    از آظجا وه پیش

( درخصوص موضوع با الها  از قاظون اساسی مشروطیت و در چاارچو  گفتماان و   5911ایران )
باید گفت قاظون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اظشاای اصا    سنت حاوم بر آن ظوشته شد ، 

باه   5متمم قاظون اساسی مشروطه تبعیات وارد  اسات؛    00و  03ق حاوم بر اصول از منط 561
واررفتاه در هار یاک از ایان دو قااظون، واه متاأثر از الفااظ و         ظار از ادبیات بهای وه صرفگوظه

اصطالحات رایذ هر دور  است، مقصود هر دو قااظون از حیاث لا و  حضاور هیئات منصافه در       
مالً بر هم منطبق است و از ظار ال ا  محاوم به برگ اری علنی محاومات سیاسی و مطبوعاتی وا

رغم تفااوت در اطاالق و تقییاد اصا  ماذوور، منطاق و ممشاای        بهاین دسته از محاومات ظی ، 
 وند.واحدی بر هر دو قاظون حکومت می

 5336جمهوری اسالمی در شرایطی در مسیر قاظون اساسی مشاروطة   5303قاظون اساسی 
هاای  های پایاظی قرن بیستم تفاوتی فاحش باا ساال  است وه رویکرد ارفاقی در دهه گا  گذاشته

های اولیه را بارای عباور از   های مدرن غربی گا وه ظاا آغازین این قرن پیدا ورد  بود. درحالی
تفکیک و تمی  میان جر  سیاسی و عمومی آغاز ورد  بودظد، خبرگان قاظون اساسای جمهاوری   

ا اخذ همان منطق و ممشای رژیم ارفاقی قاظون اساسی مشروطیت، وه در دوران اسالمی ایران، ب
طالیی ارفاق در حق مجرمان سیاسی از حقوق بلهیک و در ظگاهی ولای از حقاوق مادون ظااا      

هاای  رو، تاالش را تدوین و تصوی  وردظد. ازیان   561ژرمنی اخذ شد  بود، اص  ارفاقی ا رومی
ویه  طی هفد  سال گذشاته، بارای تعریاف جار      اظقال  اسالمی، به گرفته پ  از پیروزیاظجا 

                                                           
رسیدگی به جرایم سیاسای و مطبوعااتی علنای اسات و باا حضاور       »قاظون اساسی جمهوری اسالمی:  561اص   .5

، اختیارات هیئت منصافه، و تعریاف   شرایطگیرد. ظحوة اظتیا ، هیئت منصفه در محاوم دادگستری صورت می
 «وند.جر  سیاسی را قاظون بر اساس موازین اسالمی معین می

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصافین در محااوم   »متمم قاظون اساسی مشروطه:  03ا اص  
 «حاضر خواهند بود.

بوعاات چناظچاه محرماظاه باودن     در ماادة تقصایرات سیاسایه و مط   »متمم قاظون اساسی مشروطه:  00ا اص  
 «محاومه صالح باشد، باید به اتفاق آرای جمی  اعضا محکمه بشود.



 5931 زمستان، 6، شمارۀ 64عات حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ مطال   369

های ویه  به متهماان و  ها و ارفاقسیاسی و تبیین حقوق میالفان سیاسی و مالیً اعطای تضمین
ای از تاریخ حقاوق ویفاری جدیاد    مجرمان سیاسی در ظاا  ویفری ونوظی ایران، مقارن با برهه

از تفکیک و تمای  میان جر  سیاسی و جر  عمومی عباور   رخ داد  وه حقوق مدرن غربی اساساً
ورد  و روظد اصالحات در قواظین ویفری اروپا در مسیر حذف جر  سیاسی و جذ  و ادغا  رژیم 
ارفاقی مجرمان سیاسی در رژیم ویفری جرایم عمومی، البته با چاشانی ساروو  و سایتگیری    

 (.554: 5913پور، ته است )عالیبیشتر در حق متهمان و مجرمان امنیتی، قرار گرف
قاظون اساسی جمهوری اسالمی ایران شاید ظیستین قاظون اساسی باشد وه مقانن عاادی را   
به تعریف قاظوظی جر  سیاسی مل   ورد  است. قاظون اساسی مشروطیت، به سان دیگار قاواظین   

سای، یعنای   اساسی دظیا و به تأسی از ظاا  حقوقی مرجا  و معیاار و مبادع تأسای  جار  سیا     
مل   ظکرد  بود. اما، پ  از اظقال  اساالمی، در  « جر  سیاسی»فراظسه، مقنن عادی را به تعریف 

گرایاظة صدر اظقال ، خبرگان تدوین قاظون اساسی جمهوری اساالمی،  خواهی آرمانفضای آزادی
از  تردر واونش به تجربة تلخ سروو  سیاسیون در ظاا  حکومتی سابق و با هدف حمایت جدی

زادگاان،  گذار عادی را مکلف به تعریاف جار  سیاسای وردظاد )ماؤذن     معارضان حکومت، قاظون
5910 :51.) 

ظوی  قاظون اساسی جمهاوری  آظچه در این میان قاب  توجه و تأم  است این است وه پیش
گاذار عاادی، دایار بار تعریاف      اسالمی هم، به سان دیگر قواظین اساسی دظیا، تکلیفی برای قاظون

هاای ومیسایون   ر  سیاسی، مقرر ظکرد  بود. ال ا  مقنن به تعریف این مفهو  حتای در بحاث  ج
تیصصی خبرگان ظی  مطرح ظبود و در عداد پیشنهادهای ومیسیون مذوور به صحن علنای هام   

به عبارت دیگر، مفاد متن ظهایی پیشنهادی ومیسیون به صاحن علنای مجلا  بررسای      ظیست.
در  5، باود. «تعریف جر  سیاسای »عبارت مربوط به تکلیف مقنن برای ظهایی قاظون اساسی، فاقد 

گیری چنین ابتکاری در میان ظبود. میالفاان  مذاورات علنی خبرگان ظی  تا لحااتی پیش از رأی
بر ل و  تعریف آن ، «جر  سیاسی»اشار  به ظامعلو  بودن مفهو  متن مطروحه در صحن، ضمن 

در اجابت باه   7گذار عادی، تأوید و تصریح وردظد.حاله به قاظوندر متن خود قاظون اساسی، و ظه ا
                                                           

رسایدگی باه جارایم    : »561متن پیشنهادی به صحن علنی مجل  بررسی ظهایی قااظون اساسای درباارة اصا       .5
رایط و گیارد. شا  سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاوم دادگساتری صاورت مای   
صاورت  « )»وناد. اختیارات هیئت منصفه و ظحوة اظتیا  آظان را بر اساس ماوازین اساالمی قااظون معاین مای     

 (5600، پیشین، ص «مشروح مذاورات مجل  بررسی ظهایی قاظون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ینکه برای جارایم سیاسای   با ا...« جرایم سیاسی  رسیدگی به»در اول اص  ظوشته شد  است »ابوالقاسم خ علی: . 7
صورت مشروح مذاورات مجلا  بررسای ظهاایی    ...«. )»تعریف واضحی ظشد  است. اینجا احاله به مجهول است 

ایان اصا  سرسایدگی باه     »(. عبدالرحیم رباظی شیرازی: 5601، پیشین: «قاظون اساسی جمهوری اسالمی ایران
ماتمم قااظون اساسای     03و  00ود سدر اصاول  های ویاه   ساابق هام با    جرایم سیاسی و مطبوعاتی با تضمین

)هماان:  ...« ای گرفته ظشد و علتش این بود وه جرایم سیاسی معلو  ظشد  بود چیست مشروطه  و هیچ ظتیجه
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 درخواساات یادشااد ، بااا ایاان اسااتدیل وااه قاااظون اساساای جااای تعریااف جاارایم ظیساات و   
 لاا و  تعریااف عبااارت متضاامنبیناای شااود، ج ئیااات موضااوع بایااد در قااواظین ویفااری پاایش

ز پایان مذاورات دربارة اصا   من لة تکلیفی برای مقنن عادی، لحااتی پیش ا، به«جر  سیاسی»
رئای  مجلا ، مرحاو  شاهید     گیری برای اص  مذوور، باه ابتکاار ظایا    و در آستاظة رأی 561
اهلل دوتر بهشتی، و بدون هیچ بحثی، در متن ظهایی گنجاظاد  شاد و باه تصاوی  خبرگاان      آیت

 5رسید.
ین قواظین اساسای  طرفه آظکه، اگر قاظون اساسی جمهوری اسالمی ایران یگاظه سند موجود ب

گذار عادی را ملا   باه تعریاف    فعلی جهان باشد وه برخالف سنت مألوف مقننین اساسی قاظون
جر  سیاسی ورد  است، این وجه تمای  ظه مبتنی بر تأمالت پیشینی و وارشناسی دوراظدیشااظه  

ن اص  بلکه ظاشی از ابتکار فی المجل  مدیری هوشمند بود  است وه برای جلوگیری از رد شد
های ویهة دادرسی به متهمان سیاسای و پیشاگیری از حاذف اصاول ارفااقی در      اعطای تضمین

 قاظون اساسی به متن مربور الحاق شد  است.
 

 نظام حقوقی اسالمی و انتفاء موضوع جرم سیاسی .3
ال ا  قوة مقننه به تعریف قاظوظی جر  سیاسی در شرایطی بدون بحث و بررسی و وارشناسی باه  

  خبرگان قاظون اساسی رسید وه به واسطة حاومیت دینی در ایران تعریف جر  سیاسی، تصوی
هاای غربای، در ظااا  حقاوقی     گفته در زمینة امتناع تعریف مذوور در ظااا  اف ون بر عل  پیش

 روست.حد  روبههای علیجمهوری اسالمی ایران با مواظ  و دشواری
یکی از عل  بسیار مهم تعریف ظشدن جار   آمد، های پیشین این ظوشتار چنان وه در قسمت

ظاپاذیری جار  سیاسای در    داظناد. مشاک  تعریاف   واژة مذوور مای « ظاپذیریتعریف»سیاسی را 
های سیاسی و های عرفی جدید، وه ریشه در گستردگی و پوشیدگی و پیچیدگی پدید حکومت

تار  هاای دینای برجساته   ت(، در سپهر حکوم57: 5913پور، دشواری تعریف سیاست دارد )عالی
های حکومتی دینی با دشواری دوچندان مواجاه  شود؛ چنان وه تعریف جر  سیاسی در ظاا می

است. این دشواری مضاعف اصویً به خاستگا  و مباظی متفاوت هر یک از دو ظاا  عرفی و دینای  
ز جار  عاادی   گردد؛ به این معنا وه مفهو  جر  سیاسی و عل  موجه تفکیک و تماای  آن ا برمی

های حقوقی مدرن )عرفی( متولد شد  و بسط یافته است. بنابراین اظتقال وام  آن در بستر ظاا 

                                                                                                                                        
5615.) 

شاود معاین وارد.    این ستعریف جر  سیاسی  را در قاظون اساسی ظمی»ظای  رئی ، سید محمد حسینی بهشتی:  .5
طاور  تاواظیم ایان  بندی بشود و آظجا باید تعریف قاظوظی پیدا وناد. حتای مای   یفری گرو جرایم باید در قواظین و

تعریف جار  سیاسای را قااظون بار اسااس ماوازین        بنویسیم: ظحوة اظتیا ، شرایط، و اختیارات هیئت منصفه و
 )همان(.« وند.اسالمی معین می
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شادة ایان   و اظطباق با موازین پذیرفتاه های حقوقی مبتنی بر شریعت و مسلک خاص به سیستم
 ها به طور وام  ممکن ظیست.ظاا 

یاسی و اوصاف ضد دینی افعاال  به طور مشیم، این دشواری از دشواری تفکیک اوصاف س
اظگارد و در بعضی های دینی میگیرد. زیرا قدرت عمومی خود را حافظ ارزشمجرماظه ظشئت می

رو، صعوبت مرزبندی میان اصویً بنای ظاا  سیاسی بر اروان دینی ظهاد  شد  است. ازین  جوام 
های جر  سیاسی در حکومتجرایم سیاسی و جرایم عقیدتی بر دشواری تعریف و تعیین قلمرو 

 (.5935دینی اف ود  است )اردبیلی، 
در حال حاضر، عناوین متعددی از افعال و تروك ممنوعة مذوور در مناب  فقهای در قاواظین   

اظگاری شد  است وه به جهت ماهیت دینای ظااا  جمهاوری اساالمی ایاران      ویفری ایران جر 
آظکه ماهیتااً باا مفهاو     شوظد، بیظاا  تلقی می ارتکا  بسیاری از این جرایم ضدیت و معارضه با

 جر  سیاسی در معنای مصطلح آن ارتباط داشته باشند.
 

 گیرینتیجه
ای، حتی در دوران گا  و در هیچ دور رغم شناسایی مفهو  جر  سیاسی، هیچ. حقوق غربی، به5

ظین مربوط به تعریف ابها  قواطالیی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید روشن و بی
جر  سیاسی و تعیین مصادیق مجر  سیاسی تن ظداد  اسات. سانت تاارییی پرهیا  از تعریاف      
قاظوظی جر  سیاسی، برخالف اظگارة مشهور، ظاشی از استیصال و اجبار مقنن یا اظکار این مفهاو   

از جاظا   داظان ظیست و ریشه در ظوعی اختیار آگاهاظه و اظتیا  معطوف باه مصالحت   ظ د حقوق
هاای حقاوقی از   رغم عبور ظااا  های حقوقی دارد؛ همان مصلحتی وه در عصر حاضر ظی  بهظاا 

در رژیم ارفاقی به مرحلة پایاظی آن، یعنی ادغا  و حذف تفکیک و تمای  جار  و  « تعادل»مرحلة 
وند و غایت ظااا  ویفاری را تحقاق    اش بر سر سیاست جنایی سنگینی میمجر  سیاسی، سایه

گیاری بار   داظد، چناان واه سایت   م پایدار و ثبات و امنیت در جهان بیمار و ظاآرا  ونوظی میظا
زظندة ظام و امنیت و مرتکبان جارایم علیاه حکومات، واه حاای دیگار ظاه جارایم         عامالن برهم

های ظاوین ویفاری   های اصلی ظاا شود، در ردیف ویهگیسیاسی بلکه جرایم امنیتی خواظد  می
 ود.ربه شمار می

بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی یادگار مقطعی از دوران مدرن پیش. 7
هاای مطلقاه و اساتبدادی عصار فئاودالی،      های اروپاایی علیاه حکومات   اظقال پی  است وه در

های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعاین سیاسی و مطبوعااتی اظقالبای برابار قادرت     ظاا 
های دادگستری مستق  و مقتادر  قضایی و تحکیم پایه ةتدریذ با توسعظد و بههای سرووبگر بود

و  ،اعم از سیاسی و عماومی  ،ثر برای عمو  متهمانؤهای قضایی متضمین ةو در عین حال توسع
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پاذیری  اساساً سل  موضوعیت از جر  سیاسی به علت تحکیم و گساترش دمووراسای و رقابات   
  شاد  اسات. باا    یسیاسی زا ک جر  و مجر  سیاسی از غیرتمی  و تفکی ةفلسفقدرت سیاسی، 

،وه از توسعة قضایی و وید بر تفکیک یادشد أت ةحتی در دوران اولی ،ایدر هیچ دور  ،وجود این
از جملاه   ،های حقوقی جواما  معیاار  یک از ظاا هیچ سیاسی ادعایی ونوظی خبری ظبود  است،

جار   قااظوظی  تعریف »در موض   ،سیاسی سی از غیرگذار تفکیک جر  سیابنیان در مقا فراظسه 
 هاا و ظوعااً  از طریق دادگا  تعیین مصادیق جر  سیاسی عموماًو هموار   اظدقرار ظگرفته« سیاسی

از ایان رو،   اسات.  تحقاق پذیرفتاه  المللی صورت در روابط بین« استرداد مجرمان» ةمقول ةدربار
ر  سیاسی بر پایة استدیل بر وض  متفاوت ما باا  اصرار بر ل و  اجرای تکلیف مقنن در تعریف ج

ظایافتگی قضایی و سیاسی ایران، به فر  صحت این ادعاا،  وشورهای پیشرفته و تأوید بر توسعه
 رسد.موجه به ظار ظمی

خاود   ةهای حقوقی وه جر  سیاسی را در قاواظین موضاوع  ظگاهی به فهرست معدود ظاا . 9
قاب  تأم  است؛ قواظین ج ایی آلمان هیتلری، ایتالیاای   بسیاراظد قرن اخیر تعریف ورد  دوطی 

 غیار از  موسولینی، لیبی معمر قذافی، و ح   بعث عراق و سوریه )صدا  حسین و حافظ اساد(. 
ای وه جر  سیاسی را تعریف وارد  باشاد شناساایی ظشاد      موارد معدود، هیچ ظاا  حقوقیاین 

، با توجه به ماهیت اقتدارگرایاظاة  های یادشد رژیمتعریف جر  سیاسی در قواظین هدف از است. 
سایتی  ها، موضوعی قاب  مطالعه و مستل   پهوهشای مساتق  اسات. طرفاه آظکاه باه      این رژیم

و مبارزان سیاسی را اظگیا ة ایان رویکارد داظسات و      نااعطای ارفاق و حمایت از معارض توانمی
را  هاا از متهمان و شادت عما  علیاه آن    این دسته شناساییاظگی ة تمهید قاظوظی برای  عک بر

هدف از  ،به عبارت دیگر من لة عام  اصلی در رویکرد تقنینی مذوور پذیرفت.توان بهتر میآسان
تیفیاف در  » ظه ارفااق و احیاظااً   واظین این وشورهاتعریف و شناسایی جر  و مجر  سیاسی در ق

تواظاد  مای قااظوظی معارضاان حکومات     و سروو « ویفیات مشدد »اعمال  بلکه اتفاقاً ،«مجازات
 باشد.

. اصرار بر تعریف قاظوظی جار  سیاسای در سراسار دوران پا  از اظقاال  اساالمی را، واه        4
اظجامید، باید صارفاً متاأثر و    5931سراظجا  به تصوی  ظهایی قاظون جر  سیاسی در اردیبهشت 

عباارت  ای ظداشات.  شاید  ظاشی از ال ا  قاظون اساسی داظست واه آن هام مبناای ماتقن و اظدی    
گیاری ظهاایی در صاحن    یألحاااتی پایش از ر  « ل و  تعریف جر  سیاسی در قااظون »متضمن 

، باه ابتکاار مرحاو     این قااظون  561اص   ةظوی  قاظون اساسی دربارمجل  بررسی ظهایی پیش
 دامناه و  و مفهاو   در زمیناة واه   ،ظار میالفان اصا  با هدف جل  ،بهشتی دوتراهلل شهید آیت

اص  یادشد  اضافه شد و از ایان حیاث    ةبه متن اولی دفعتاً ،مصادیق جر  سیاسی توجیه ظبودظد
هاای حقااوقی معتباار  شااد  در دیگار ظاااا  تجربااه ةوارشناسای و سااابقه و ظموظا   ةفاقاد پیشااین 

در جریاان  ظایار آن   واه ر، آن شهید ب رگاوا  المجل و تدبیر فی ایابتکار لحاه گرچهدظیاست.
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ونناد   ثر و تعیینؤم یدرستی اتفاق افتاد  و ظقشقاظون اساسی بارها و به از اصول ایپار  تصوی 
 ةدغدغا رفا   از باا   اسات،   در سمت و سوی قاظون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران داشاته     

ی خبرگان، وه خودشان غالباً در زمرة مجرمان سیاسی رژیم گذشاته بودظاد، در   اظقالبن اظمایندگ
اصاول ارفااقی   قاظوظی  در تمهید، این مقدار صراحت پدید آمدن حکومت حقوق معارضا ارتباط با

 .مصلحت شناخته ظشد  استای بهدر هیچ ظاا  حقوقی
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