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عالم  در  سیاسی  جــرم  اینکه  نــه  می زنید،  جــرایــم 
می دهی.  قــرار  هدف  را  آن  تو  و  دارد  وجــود  بیرون 
که شما بگویید جرم سیاسی از  لذا اشتباه نیست 
منظر اسالم، جرم سیاسی از منظر پوزیتیویست ها، 
ــاع اجــتــمــاعــی، جــرم  ــ جـــرم ســیــاســی از مــنــظــر دف
ازنظر  سیاسی  جرم  فاشیست ها،  منظر  از  سیاسی 
چیزی  آن  پس  ترتیب.  همین  به  و  مارکسیست ها 
بگوییم  می توانیم  اواًل  سیاسی  جــرم  مــورد  در  که 
کاماًل ماهیتی اعتباری  که جرم سیاسی  این هست 

دارد.
است  این  دارد  وجــود  اینجا  که  ظریفی  نکته 
که جرم سیاسی قبل از اینکه تعریف شود در قانون 
نحله  هر  اینکه  از  قبل  سیاسی  جــرم  اســت.  جــرم 
جرم انگاری  قانون  در  باشد  داشته  وجــود  فکری 

آدم،  حضرت  از  بعد  مکاتب  همه ی  و  است  شده 
به  که  بشری  چه  و  وحیانی  چه  حقوقی،  مکاتب 
وجود آمدند جرایم سیاسی را داشتند و فقط مارک 
جرم سیاسی به آن نزده بودند. مثاًل یکی از جرایم 
که در اواسط قرن بیستم در زمان دعوای  سیاسی 
که آیا  جرم سیاسی در اروپا وجود داشت، این بود 
غ از اینکه  جاسوسی جرم سیاسی هست یا نه. فار
جاسوسی جرم سیاسی است یا نیست، جاسوسی 
جرم بود، یعنی قبلش جرم بود. حاال می خواستیم 
یک  مثابه  بــه  و  سیاسی  جــرم  یــک  مانند  ببینیم 
کنیم یا نه.  جرم سیاسی باید با جاسوسی برخورد 
کرات قانون اساسی  همین اختالف در مشروح مذا
ــران هــم دیــده  ــال 1358 جــمــهــوری اســالمــی ایـ س
قانون اساسی  از  این اصل  به  می شود. معترضین 

که جرم سیاسی نباید به این ترتیب  معتقد بودند 
به  اعتراض شان  و  شود  حمایت  اساسی  قانون  در 
این هست  رئیس جلسه  به عنوان  شهید بهشتی 
از جاسوس حمایت  که می گویند شما می خواهید 
که  است  این  تلقی اش  سخن  این  گوینده  کنید. 
در  بهشتی  شهید  اســت.  سیاسی  جرم  جاسوسی 
نیست،  سیاسی  جــرم  جاسوسی  می گوید  جــواب 
جنایت است. یکی دیگر هم یک جرمی را می گوید 
که شهید بهشتی آن را هم  که االن خاطرم نیست 
سیاسی  جــرم  هــم  آن  می گوید  و  مــی دهــد  جــواب 
نیست. بعد اینکه جرم سیاسی چه چیزی نیست 
می گویند  کــرات  مــذا مــشــروح  در  را  مصداقش  دو 
عادی  قانون گذار  می گویند  را  هست  چه  اینکه  اما 
اسالمی  مــوازیــن  اســـاس  بــر  را  سیاسی  جــرم  بـــرود 

کند و همین جا منشأ اختالف تا سال 1380  تعریف 
می شود.

نظام در سیاسی جــرم قــانــون تقنین سیر
حقوقیایران

اساتید  از  یــکــی  قــانــون گــذار   1380 ســـال  در 
تهران یک متنی  کیفری دانشگاه  برجسته حقوق 
به  و  ــود  ب نوشته  سیاسی  جــرم  تعریف  عــنــوان  بــه 
دستور  در  را  آن  مجلس  و  بــود  داده  ارایــه  مجلس 
تصویب  مجلس  در  تعریف  ایــن  بــود.  گذاشته  کــار 
نگهبان  رفــت. شـــورای  نگهبان  بــه شـــورای  و  شــد 
یعنی  گرفت.  مــاده واحــده  این  به  شرعی  ایــراد   18
از  بود  قرار  که شما  واقع می گفت جرم سیاسی  در 
کنید از منظر اسالمی تعریفش  منظر اسالمی تعریف 

منظر  از  که  مــی داد  نشان  ــاره  دوب همین  نکردید. 
شورای نگهبان جرم سیاسی اعتباری بود. مجلس 
رفع ایراد نکرد و با یک قیام و قعود آن را به مجمع 
فرستاد  اخــتــالف  حــل  بـــرای  مصلحت  تشخیص 
باقی  مسکوت  مــاده واحــده  آن  هم  مجمع  در  که 
که  کرد  اراده  قانون گذار  هشتم  مجلس  در  ماند. 
کارگروهی  کند. دوباره یک  تعریف  را  جرم سیاسی 
کرد  استفاده  گذشته  حرف های  از  و  شد  تشکیل 
کارگروه  از  منظور  کند.  تعریف  را  سیاسی  جرم  که 
گفتم آن چیزی  اینجا نشستم  خودم هستم. من 
اسالمی  سیاسی  جــرم  تصویر  ــرای  ب اســت  الزم  که 
بــودن ایــن اســت. ما باید از اســالم دربــیــاوریــم. در 
در  چیزی  آن چنان  فقهی  کتب  در  که  هم  اســالم 
برخی  اســت.  نشده  نوشته  مسأله  ایــن  خصوص 

کرده  ــاره  اش را  سیاسی  جرایم  به  جسته وگریخته 
را  سیاسی  مجرمین  از  مواردشان  عمده  که  بودند 
در  دیگر  طرف  از  می دانستند.  اسالم  صدر  ج  خوار
سیاسی  جرم  می خواندید  شما  حقوقی،  ترم های 
که  کسی  آن  یعنی  باشد.  خشونت بار  نمی تواند 
جرم  ما  را  این  می شود  خشونت بار  جرایم  مرتکب 
مجلس  کــه  طــرحــی  آن  در  نــمــی دانــیــم.  ســیــاســی 
که  بــود  شــده  تصور  هــم  آنجا  بــود،  کــرده  تصویب 
این ها  این ها،  مانند  و  و محاربه  از سالح  استفاده 

جرم سیاسی نیستند.
ــا تــوجــه بــه ایــنــکــه ایــنــجــا فــقــه ما  گفتم ب مــن 
ما یک مقدار بحث  نگفته،  و چیزی  کت است  سا
که چرا ما  تاریخی بکنیم. فرضیه اول بنده این بود 
را برچسب جرم سیاسی می زنیم؟  از جرایم  برخی 

حقوق  بــرجــســتــه  اســاتــیــد  از  یــکــی    
به  یــک متنی  ــهــران  ت دانــشــگــاه  کــیــفــری 
عنوان تعریف جرم سیاسی نوشته بود و 
به مجلس ارایه داده بود و مجلس آن را 
تعریف  این  بود.  گذاشته  کار  دستور  در 
شـــورای  بــه  و  شــد  تــصــویــب  مجلس  در 
ایــراد   18 نگهبان  شــورای  رفــت.  نگهبان 
یعنی  گرفت.  این ماده واحده  به  شرعی 
شما  که  سیاسی  جرم  می گفت  واقع  در 
از  کنید  از منظر اسامی تعریف  قرار بود 
همین  نکردید.  تعریفش  اسامی  منظر 
که از منظر شورای  دوباره نشان می داد 

نگهبان جرم سیاسی اعتباری بود. 


