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برخی حقوقدانان بر این باورند که سکوت

حکمرانی قضائی
انکار جرم سیاسی

بسیاری از اعمال و اقدامات جرمانگاری شده در
ً
جــوامــع کمتر توسعهیافته اســاســا جــرم بــه شمار
ً
نــم ـیرود و ثانیا تضمینهای دادرس ــی و رعایت

یا ابهام قوانین موضوعه کشورهای غربی دربــاره

انکار مفهومی به نــام جــرم سیاسی از سوی

جــرم سیاسی نتیجه همین آشفتگی در ساحت

بخشی از حــقــوقدانــان نتیجه تشکیک در عنصر
ً
معنوی جــرم سیاسی اس ــت .زی ــرا اســاســا وصف

حقوقی اروپــایــی ،نظیر فرانسه و بلژیک ،با عبور

سیاسی یک فعل یا تــرک فعل مجرمانه تابعی از

از تعریف جــرم سیاسی ،به تعیین سلبی پــارهای

آهنگ مرتکب به شمار میآید و چون انگیزه اعمال

از مصادیق جرم سیاسی ،که در مقررات کیفری

مجرمانه سنجه و میزانی دقیق و قابل اعتماد برای

در رد نظر فوق ،همین استدالل کافی است

موضوعه جرمانگاری شده است ،بسنده کردهاند.

تعریف و توصیف جرم نیست ،تطبیق افعال و تروک

که به فرض توسعه حرمت آزادی و عدالت و بهبود

به باور این صاحبنظران ،همین رویه تقنینی

خالف قانون بر رکن مادی جرم سیاسی با نارسایی

وضعیت حــقــوق انــســانهــا در جــوامــع یــادشــده،

و نقصانی غیرقابل اغماض مواجه میشود.

ادعای چنین اوضاع به سامان و پسندیدهای فقط

نــظــری ـهپــردازی اس ــت ،بــه ط ــوری کــه نــظــامهــای

از حــقــوق روم ــی -ژرمــنــی بــه نــظــام قــانــونگــذاری

حقوق عموم متهمان به قــدری پیشرفته است
ً
که اصــا نیازی به پیشبینی امتیازات ویــژه برای
متهمان و مجرمان سیاسی وجود نداد.

بینالمللی نیز سرایت کــرده اســت .چنان که در

بــا آن کــه طــیــف وســیــعــی از صــاح ـبنــظــران

و حدا کثر برای چند دهه اخیر قابل طرح است،

معاهدات بینالمللی مربوط به استرداد مجرمان

حقوقی پدیده جرم سیاسی را به رسمیت نشناخته

حــال آن کــه پــدیــده جــرم سیاسی ،ســابــقـهای به

که مهمترین اسناد بینالمللی مرتبط با مجرمان

و آن را م ــورد تشکیک ق ــرار دادهانـ ــد ،تــاشهــای

اندازه تاریخ حقوق جدید دارد.

سیاسی هستند ،هیچ اش ــارهای بــه تعریف جرم

گستردهای از سوی باورمندان جرم سیاسی ،برای

سیاسی نشده است.

تعیین ضابطه و معیاری بــه منظور تعریف این

تشکیک در ج ـهــانش ـمــولــی م ـف ـهــوم جــرم
سیاسی

مواجهه مصلحتجویانه با جرم سیاسی

واژه ،در ادوار گذشته صــورت گرفته که مبتنی بر

ب ــه رغـ ــم آن ک ــه ه ــری ــک از عــلــل و عــوامــل

آن ،تعاریف گونا گونی هم از جرم سیاسی ارایه و در

پیشگفته سهمی در تعریف نشدن جرم سیاسی

ادبیات حقوق عمومی وارد شده است.

دارد ،بالتکلیفی جرم سیاسی در قوانین موضوعه
را ،حــتــی بــا تجمیع هــمــه ای ــن ادلـ ــه ،نــمـیتــوان

تولد مفهوم جــرم سیاسی در نظام حقوقی

بینیازی از تعریف جرم سیاسی

رومی -ژرمنی برخی حقوقدانان را به باور رسانده
ً
اســت که اصــوال تفاوت و تمایز جرایم سیاسی از

مــعــدودی از حــقــوقدانــان و صاحبنظران

دیــگــر کــه در اراده و اختیار تاریخی ریــشــه دارد،

جرایم عمومی به نظام یــادشــده اختصاص دارد

تعریف نشدن جــرم سیاسی را ناشی از بینیازی

نه اجبار ،جست .این عامل را میتوان انتخابی

و دیگر نظامهای مــدرن حقوقی ،نظیر کامن ال

نظامهای حقوقی جوامع دموکراتیک به تمایز و

مصلحتاندیشانه از ســوی مقنن دانست که در

و حــقــوق کمونیستی ،چنین تفکیک را نشان

تفکیک جــرم سیاسی از دیگر جرایم دانستهاند

قــوانــیــن اســاســی م ــدرن بــه مثابه شــیــوهای بــرای

نمیدهند .ایــن البته گ ــزارهای صحیح اســت که

و ایــن بیتوجهی را نــه حــا کــی از تعمد در نقض

تمهید بــســیــاری از مسایل اســاســی اتــخــاذ شده

در کشورهای کامن ال ،به ویــژه انگلستان ،جرم

و نــادیــدهانــگــاری حــقــوق مــنــتــقــدان و مــعــارضــان

است.

سیاسی تعریف نشده ،لیکن نمیتوان ادعــا کرد

ســیــاســی ،کــه نــشــانــه ب ـینــیــازی ای ــن جــوامــع به

ابهام و ایجاد تعلیق در مقام بیان مفاهیم

چنین تفکیکی بــه طــور مطلق در ایــن کشورها

چنین تأسیسی پنداشتهاند .زیرا وسعت احترام

اساسی از ویژگیهای قوانین جدید است که در

وجود نــدارد .زیرا برخی ضرورتها ،مانند تدوین

به آزادیهــای فردی و اجتماعی در این دسته از
ً
جوامع را به حدی میدانند که اوال در این کشورها

اغلب مــوارد قــوه مؤسس از روی علم و عمد این

معاهدات اســتــرداد میان دول ـتهــا ،بــه رسمیت
شناختن جــرایــم سیاسی را نــا گــزیــر ک ــرده اســت،
هــرچــنــد در قــوانــیــن داخــلــی کــشــورهــایــی مانند
انگلستان یا آمریکا به جرم سیاسی اشارهای نشده
باشد.
ا گر چه در فقه اسالمی اصطالح جرم سیاسی
وجود نــدارد و این مفهوم در حقوق مدرن شکل
گرفته با نگاه تطبیقی میتوان به مقارنه مفهوم
جرم سیاسی با مفاهیم مشابه مطروحه در فقه
اسالمی پرداخت .طرفه آن که در صورت مفروض
انگاشتن مفهوم مقابله و معارضه بــا حا کمیت
موجود به عنوان تعریف جرم سیاسی در حقوق
عرفی مــدرن ،مـیتــوان ایــن مفهوم را در منابع و
متون فقه امامیه دنبال کرد.

موجه دانست .راز این رهاشدگی را باید در عاملی

روشهــا را بــرای ایجاد امکان مواجهه متناسب
قــدرت سیاسی با اوضــاع و احــوال خــاص در حل

اگــر چه در فقه اسالمی اصطالح
جرم سیاسی وجود ندارد و این مفهوم
در ح ـقــوق م ــدرن شـکــل گــرفـتــه بــا نگاه
تطبیقی میتوان به مقارنه مفهوم جرم
سیاسی با مفاهیم مشابه مطروحه در
فقه اسالمی پرداخت .طرفه آن که در
صورت مفروض انگاشتن مفهوم مقابله
و معارضه با حاکمیت موجود به عنوان
تعریف جــرم سیاسی در حقوق عرفی
مدرن ،میتوان این مفهوم را در منابع و
متون فقه امامیه دنبال کرد.

مــنــازعــات ســیــاســی و مــدیــریــت مصلحتجویانه
حوادث به وقوع پیوسته به کار میگیرد.

تعریف جرم سیاسی در حقوق ایران
حقوق ایــران در هنگامهای از تاریخ جدید
اروپا منطق رژیم ارفاقی در حق متهمان و مجرمان
ســیــاســی را در چ ــارچ ــوب نــظــام جــدیــد سیاسی
(حکومت مشروطه) پذیرفت که اروپا دوران طالیی
رژیــم ارفــاقــی را سپری م ـیکــرد .از ایـ ـنرو ،حقوق
اساسی ایــران عصر مشروطیت از حیث موضوع
بــحــث در مــوضــع حــمــایــت از مــعــارضــان سیاسی
حــکــومــت ق ــرار گــرفــت و پــس از پ ــی ــروزی انــقــاب

