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مجرمین  از  می خواهیم  مــا  چیست؟  هــدف مــان 
سیاسی نسبت به مجرمین عمومی قدری حمایت 
که  که موجب می شود  کنیم. این حمایت ماست 
می خواهیم  ما  عمومی  جرایم  مقابل  در  بگوییم 
جرم سیاسی هم داشته باشیم. با این هدف شما 
را  امیرالمؤمنین  و  پیامبر  دوران  مجرمانه  وقایع 
حکومت داری  تاریخ  یعنی  شیعه  تاریخ  عنوان  به 
دستگیرتان  چیزهایی  شاید  می کنید  نگاه  شیعه 
شود. من با این نگاه شروع به مطالعه تاریخ اسالم 
که چه جرایمی بودند  کردم  کیفری  از منظر حقوق 

که مورد حمایت واقع می شدند.
گی دیگر هم دارد و تقابل  جرم سیاسی یک ویژ
با حکومت انجام می شود. هرچند در نوشته های 
کتاب جرم سیاسی  کیفری مانند این  جدید حقوق 
مردم  به  نسبت  کمان  حا جرایم  غالمی  دکتر  آقای 
دایره  توسعه  این  ولی  دانسته،  سیاسی  جرم  هم 
مــردم  مــعــمــواًل جــرایــم  گذشته  و در  اســت  جــدیــد 
که در دایره جرم  کمیت را بحث می کردند  علیه حا
باید دنبال  تاریخ اسالم  سیاسی باشد. پس ما در 
کمیت  حا با  فرد  یک  تقابل  که  می گشتیم  چیزی 
کــه بحث  ــت  ــی داش ــت و عــنــوان مــجــرمــانــه م داشـ

بکنیم ببینیم این جرم سیاسی هست یا خیر.

سابقهجرمسیاسیدرمنابعدینی
کــردم و این مــوارد را به  من مــواردی را احصا 
که بود یکی  کردم. مواردی  کلی تقسیم  دو دسته 
که پیامبر ؟لص؟ به عنوان  داستان مسجد ضرار بود 
ضرار  مسجد  تخریب  به  دستور  تأمینی  اقدام  یک 
می گماردند،  جاسوسانی  که  مـــواردی  در  یا  داد. 
در  منتظری  مرحوم  که  چیزی  مطابق  جاسوسان 
اعــدام  بــه  را  جاسوسان  اســت  آورده  فقیه  ــت  والی
می کردند  توطئه  کــه  کسانی  یــا  مــی کــرد.  محکوم 
با  مدینه،  در  اسالم  نوپای  نهال  زدن  هم  به  برای 
شدید ترین وجه با ایشان برخورد می شد. مثاًل در 
کرده  که پیمان شکستند و حمله  کسانی  خصوص 

بودند، تعداد زیادی شان در مدینه اعدام شدند.
گرفتن حکومت اسالمی  در مقابل بعد از قوام 
؟ع؟  علی  حضرت  مخالف  که  بودند  عــده ای  یک 
به  تاریخ  در  که  ایستادند  ایشان  مقابل  و  شدند 
عنوان خارجی از آن ها یاد می شود. امیرالمؤمنین 
که  با این افراد با مسامحه برخورد می کرد تا زمانی 
امیرالمؤمنین  به  نفر  یک  مثاًل  شد.  شــروع  جنگ 
یا  اســت  صــب  یــا  توهینش  کــه  کــرد  توهینی  یــک 

گــنــاه و جرم  هــر صـــورت  اســـت. در  عـــادی  توهین 
به  کــه  بــودنــد  کسانی  هــم  پیامبر  زمـــان  در  و  ــود  ب
از  گذشته  و  بودند  شــده  اعــدام  پیامبر  صب  جــرم 
نمی داشت،  شرعی  حکم  گــر  ا حتی  مسأله،  ایــن 
امیرالمؤمنین  به  نسبت  شخصی  تعزیری  مسأله 
نداشت  و ضــرری هم  بود  بــود. ولی چون خارجی 
بود. در  کرده  را صادر  او  امیرالمؤمنین دستور عفو 
که  می فرمایند  جمله ای  یــک  حضرت  واقــعــه  آن 
خارجی می گوید: »قتل اهلل ما افقه، خدا بکشدش 
کشیده  که اصحاب شمشیر  این چقدر می فهمد« 
گفته  که امیرالمؤمنین  بودند فرد را به قتل برسانند 
بودند دست نگه دارید. ولی وقتی در جنگ نهروان 
کشته  طرفین  از  جنگیدند،  و  کشیدند  شمشیر 
جنگ  در  آنجا  ج  خــوار از  ــادی  زی تعداد  که  شدند 
امیرالمؤمنین  که  بود  این واضح  اما  کشته شدند. 
به  نسبت  سیاسی  مخالفین  ایــن  با  داده  دستور 
برخورد  بیشتری  رحم  و  حمایت  با  عمومی  جرایم 

بکنید.
وقتی شما دقت می کنید می بینید دو دسته 
ــالم را قــبــول  ــ ــاس اس ــ کـــه اس هــســتــنــد. دســـتـــه ای 
که  دسته ای  و  مشکل دارند  فــردش  با  ولــی  ــد  دارن
توطئه  که  کسانی  مثاًل  دارنــد.  مشکل  اساسش  با 
توطئه  کــه  کسانی  بــا  بــودنــد  کــرده  را  پیامبر  قتل 
کرده بودند این ها با هم این  قتل امیرالمؤمنین را 
که می خواستند پیامبر  کسانی  را داشتند.  تفاوت 
مخالف  اســالم  اصــل  با  این ها  برسانند  قتل  به  را 
امیرالمؤمنین  می خواستند  که  کسانی  اما  بودند. 
چرا  می گفتند  که  بودند  مسلمانانی  از  بکشند  را 
نماز می خواندند  این ها  با معاویه می جنگد.  علی 
و مسلمان بودند. این ها با اساس سیستم مشکل 
که  زمــانــی  تــا  ــد.  دارنـ مشکل  ــش  آدم بــا  نداشتند، 

شمشیر به دست نمی گرفتند امیرالمؤمنین دستور 
کاماًل  مماشات  دستور  این  و  بود  داده  مماشات 
در  پیامبر  کــه  بــود  سختگیری  دســتــور  آن  مقابل 
مبانی  به  می کردند  حمله  که  مشرکینی  خصوص 

دینی و اصل اساس حکومت را قبول نداشتند.

و سیستمی درون به سیاسی جرم تفکیک
برونسیستمی

کردم.  نــام گــذاری  و  کــردم  تفکیک  من  را  این 
کاماًل  کردیم  که عرض  نام گذاری هم مثل مبحثی 
یک  کــدام  که  می کنیم  اعتبار  ما  اســت.  اعتباری 
عبارت  که  دهیم  قــرار  دسته  کــدام  در  را  این ها  از 
جرایم  و  سیستمی  درون  سیاسی  »جرایم  از  بــود 
درون  سیاسی  جرایم  سیستمی«.  بــرون  سیاسی 
کمیت  که با اساس حا سیستمی آن هایی هستند 
مشکلی ندارند. با توجه به انگیزه شرافتمندانه اش 
بیاورد  وجود  به  اصالحاتی  سیستم  در  می خواهد 
جرم  یک  ارتــکــاب  با  مقارن  اصالحاتش  ایــن  لکن 
می خواهند  سیستمی ها  بـــرون  آن  اســـت.  ــده  ش
بــارزش  مــصــداق  ببرند  بین  از  را  حکومت  ــاس  اس
کــه در مــشــروح  جــاســوســی اســـت هــمــان چــیــزی 
مشروح  در  اســت.  آمــده  اساسی  قانون  کــرات  مــذا
جاسوسی  بگوییم  می توانیم  تصریح  به  کرات  مذا
تعریف  همین  نمی شود.  محسوب  سیاسی  جــرم 
ندارند  براندازی  قصد  که  کسانی  عبارت  همین  با 
در ماده یک جرم سیاسی آمد و به تصویب رسید 
این  یعنی  نگرفت.  ایراد  بار  این  نگهبان  شورای  و 
و  ــد  دارن بــرانــدازی  قصد  که  کسانی  میان  تفکیک 
که  ندارند موجب شد  براندازی  که قصد  آن هایی 
که تعریف ماده یک قانون  شورای نگهبان بپذیرد 
گر  ا حاال  است.  اسالمی  تعریف  یک  سیاسی  جرم 
اسالمی  مبانی  بــا  مغایر  اســـت،  اســالمــی  نگوییم 
که  عملی  شدت  و  سخت گیری  آن  یعنی  نیست. 
کــنــنــده با  ــا هــمــکــاری  در مــقــابــل یــک جــاســوس ی
بمب گذاری  که  آن کسی  یا  متخاصم  خارجی  دول 
کن عمومی موجب اخافه  می خواهد بکند یا در اما
است.  امنیت  علیه  جــرم  جرمش،  آن  شــود  مــردم 
که  االن خیلی از مخالفین سیاسی داخل حکومت 
خیلی هایشان رد صالحیت می شوند در انتخابات 
اصلش  با  این ها  نگهبان،  شــورای  توسط  مجلس 
می کنیم،  نــگــاه  نیت  حسن  بــا  نــدارنــد،  مشکلی 
با  می کند.  اشتباه  دارد  حکومت  می گویند  این ها 
در  من  چرا  می گویند  این ها  بکنیم  نگاه  سوءنیت 

سیستمی  درون  ســیــاســی  جــرایــم     
حاکمیت  اســاس  با  که  هستند  آن هایی 
ــوجــه بـــه انــگــیــزه  مــشــکــلــی نـــدارنـــد. بـــا ت
سیستم  در  می خواهد  شرافتمندانه اش 
ــاورد لــکــن ایــن  ــی ــود ب اصــاحــاتــی بــه وجـ
جرم  یک  ارتــکــاب  با  مقارن  اصاحاتش 
بـــــرون ســیــســتــمــی هــا  آن  اســـــت.  شــــده 
بین  از  را  حکومت  اســـاس  مــی خــواهــنــد 
است  جاسوسی  بــارزش  مصداق  ببرند 
مــذاکــرات  مــشــروح  در  کــه  چیزی  همان 

قانون اساسی آمده است. 


