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Abstract 

 Considering that all countries have been dealing with political crimes during their 

formation, and during the establishment and codification of general laws, they have also 

dealt with such crimes and have thought of solutions in this regard. In Iran, after the 

victory of the Islamic Revolution and the infusion of the Islamic spirit into the enacted 

laws, the legislature sought to pass laws that did not conflict with the rights of 

individuals and could provide what was in the best interest of the individual and the 

Islamic state. Despite this, the government does not pay much attention to this type of 

crime and it seems to be one of the most important crimes in taking care of the life of a 

system. , Has considered the type and reference of the proceedings, etc. And it is 

completely different from ordinary crimes. Also, in terms of the psychological element, 

the motive and its type are ineffective in investigating crimes. In political crimes, a 

benevolent and libertarian claimant causes the perpetrator to enjoy a series of privileges 

over the ordinary offender. In Islamic jurisprudence, fornication is considered as a 

political crime and in the definition of political crime, the concept of fornication has 

been used. Which has been created correctly to rise and it does not matter if the leader 

of the government is the Prophet or the Imam or their special deputy or general deputy, 

that is, the comprehensive jurist. Keywords: political crime, Islamic jurisprudence, 

Iranian law, prostitution 
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 چکیده

با توجه به اینکه همه کشورها در طول دوران تشکیل خود با جرایم سیاسی دست و پنجه نرم می کردند و در خالل 

پس  در ایرانتاسیس و تدوین قوانین عام به این نوع جرایم نیز پزداخته و راهکارهایی نیز در این زمینه اندیشیده اند. 

سالمی  پیروزی از صویب قوانینی بود که با انقالب ا سالمی به قوانین مدونه، قانون گذار در پی ت شدن روح ا و دمیده 

علی رغم این . حقوق افراد در تعارض نبوده و بتواند آنچه را که مصلحت شخص و دولت اسالمی بوده تامین گردد 

ه نظر از مهمترین جرایم در به خظر انداختن حیات یک در این نوع جرایم دولت توجه خاصووی نداشووته و بموضوووع 

نظام اسووت لذا دولت مردان به طور جدی به این موضوووع نناه نموده و در قانون اخیرالتصووویب در کلیه جهات از 

و کامال با جرایم عادی در  جمله عناصر تشکیل دهنده جرم، نوع و مرجع رسیدگی و غیره را مد نظر قرار داده است. 

صر روانی نیزقرار گرفته همچنین  تمایز صوالً اننیزه و نوع آن در تحقیق جرائم بی  از نظر عن ست. در جرائم ا تأثیر ا

سبب می سی داعی خیرخواهانه و آزادی طلبانه  سبت به مجرم عادی سیا سله امتیازاتی ن سل شود تا مرتکب از یک 

ستفاده  یاز مفهوم بغ یاسیجرم س فیدانسته و در تعر یاسیمعادل جرم س ی رابغدر فقه اسالمی نیز  .مند شودبهره ا

سلمان یکرده اند، باغ سالم یگفته می به م ست به نافرمان یمخالفت م یشود که با دولت ا که در  زند یم یکند و د

کند که رهبر  ینم یکند و فرق امیبه وجود آمده است ق حیکه به صورت صح یهستند که بر دولت اسالم یکسان واقع

  باشد. طیالشرا جامع هیفق یعنیعام آن ها  بینا ایخاص  بینا ایامام  ای امبریپدولت 

 

 قوانین ایران، بغیجرم سیاسی، فقه اسالمی،  کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

 بیان مساله -1-1

سی جرم به قانونی رویکرد شه سیا صر جهان فکری تحوالت در ری شخیص جرائم  دارد لذا معا ضابطه برای ت ارائه 

شود. معیارهای گذار طرح میعنوان راهنمایی برای قانونسیاسی از سایر جرائم نه برای قضات و مجریان حکم، که به

 جنبه تحلیلی داشوته و تا جایی کاربرد دارد، که قانون در یک نظام حقوقی مشوخص تکلیف جرائم ارائه شوده صورفاً

شد سی را تعیین نکرده با سی و به .سیا سیا صالحان  صورت نادر حکومت بهدر مقابل هرجا که با انقالب  ست  د

دست گرفتن به حالت سابق و بهای با اننیزة ضربه زدن به اساس حکومت عدل و بازگرداندن وضعیت افتاده، عدهمی

نمایی و کنار هم قرار دادن حق و قدرت و یا با تحریک دشوومنان خارجی برای باز کردن راه نفوو و سوولطه، با سوویاه

صالح سی علیه حکومت می باطل و به نام ا سیا شور به مبارزة  پردازند. مرتکبان این جرایم نوعاً به اتهام جرایم امورک

زیرا  ;کلیه جرایم را واتاً می توان سیاسی دانست.ل، از سوی حکومت تحت پینرد قرار می گیرندخیابانی، از قبیل قت

شود، جرم  صی تأمین می  سی، که به موجب آن، منافع و دیدگاه های گروه خا سیا رفتارها قانوناً از طریق یک فرایند 

بر آن است که  یکل دهیاما امروزه عق بوده است؛ رییهمواره دستخوش تغ یاسیس نیبرخورد با مجرمتلقّی می شوند. 

که با  یورزند، با کسان یبه ارتکاب جرم مبادرت م یبردن نظم عموم نیاز ب ای یرا که به علت منافع فرد یکسان دینبا

داشت  یعاد نیهمانند مجرم یبرخورد نیمجرم نیو با ا ستدان یکسانشوند  یاصالح گرانه مرتکب جرم م زهیانن

ساس  بر بر آن ها اعمال نمود. فرایند عدالت کیفریرا در  یارفاقات دیبلکه با سند، بهتر دگاهید کیا  فیتعر نیعامه پ

در طول  یاسیمنتسب به جرم س یها یژگیو و فیبودن آن نهفته است، اما تعار یضد حکومت تیدر ماه یاسیجرم س

 لیاز زمان تشک یاسیجرم س داست،یپ یفریتحوالت حقوق ک خیآن گونه که از تار ،متفاوت بوده است اریبس انیسال

 یدهند، به شکل یحکومت را هدف قرار م هیکه اساس و پا یجرائم به عنوان جرائم نیاما با ا ه،دولت ها وجود داشت

شد تا  لیبرخوردها تعد نینظرات حقوقدانان ا ریمرور زمان و تحت تأث به. شدی برخورد م یتر از جرائم عاد دیشد

 شدند.  یبه عنوان قهرمانان جامعه معرف یاسیس نیکه مجرم ییجا

 اهداف تحقیق -2-1

هدف از انجام این تحقیق بررسی جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با فقه می باشد. و با توجه به اینکه 

سال  سی  سیا شده در قانون جرایم  شته و با تحوالت ایجاد  شه در فقه دا داخته به این مهم پر 95اکثر قوانین ایران ری

 شود.

 پرسشهای تحقیق -3-1

 جرایم سیاسی از منظر حقوق ایران شامل چه مواردی می شود؟ -1

 قانون و فقه در ایننونه جرایم چیست؟ وجه اشتراک -2

 فرضیه ها -4-1

 به طور دقیق احصا و آورده شده است. 1395جرایم سیاسی در قانون مصوب  -1

 است.بیشترین شباهت در این زمینه جرم بغی و اثرات و توابع آن  -2
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 پیشینه تحقیق -5-1

به طور اجمالی و کلی در مورد این موضوووع مطالب، کتب و مقاالتی موجود می باشوود اما از جمله این فعالیتهایی که 

)علی کایو آمر رانیا ییجنا استیدر س سمیترور یقیتطب یبررسدر این زمینه انجام شده می توان به مقاالتی همچون 

سی در حقوق ایران و غربمطالعه(، 1395اکبری،  سیا  جرم (، تعریف1397)رحمانی، ی تطبیقی تحول مفهوم جرم 

سی؛ صلحت الزام سیا سی)رحمانی،  قانون گرایانه غیرم سا س(، ، 1395ا س یبرر سیجرم  بر قانون  دیبا تاک رانیدر ا یا

صوب  سین زاده، (، 1398)زندیان، 1395م سی)کاظمی و ح سیا سی (، ، جرم1395درننی بر قانون جرم   منفی، سیا

فقه  نهیدر آ یاسوویجرم سوو( و کتبی مانند 1394سوویاسووی)نایینی و قاسوومی،  جرم معنای به نو ننرشووی بر درآمدی

(  1396)موسوی، رانیدر حقوق ا یاسیجرم س( و 1380غرب)اردبیلی،  در سیاسی جرم (،  مفهوم1397)شکری، هیامام

 اشاره کرد.

 

 چارچوب نظری  -2

 تعریف جرم سیاسی  -2-1

شوووورای انقالب:  8/1/1358ماده واحده قانونی رفع آثار محکومیت های سووویاسوووی مصووووب  الف( در قانون قدیم:

محکومیت های کلیه کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت 

سی  سیا شروطه و اتهامات  شده اند کان لم یکن و ملغی اثر  16/11/1357م شوند و به حکم قطعی محکوم  تلقی می 

قانون اسوواسووی مورد ننارش قرار گرفت که در آن زمان)سووال  168در اصوول کلیه آثار و موقوف االجرا خواهند بود. 

( بدون ارائه تعریفی از جرم سیاسی تنها در غالب یک اصل مطرح و بدون در نظر گرفتن نوع و نحوه رسیدگی 1357

سی را منوط به حضور ه سیا سیدگی به جرم  ست که صرفا ر ست و این مطلب نیز قابل وکر ا صفه دان دادگاه یئت من

وکر ننردیده است و صرفا از لفظ دادگستری استفاده شده است.  168صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی در اصل 

اما با توجه به صووالحیت عام دادگاه های عمومی و نبود قرینه مبنی بر اینکه از مصووادیق محاکم اختصوواصووی اسووت، 

سید صل ر ست. همچنین ا صالحیت دادگاه های عمومی ا ستثنا  168گی به این جرایم در  سی بدون بیان ا سا قانون ا

مقرر داشته است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. بدین معنی که دادگاه پس از احراز سیاسی 

 (.1377)زراعت،بودن جرم حق ندارد از علنی بودن آن جلوگیری کند

توهین یا افتراء به رؤسووای سووه قوه، رئیس مجمع تشووخیص مصوولحت نظام،  هر یک از جرائم  قانون جدید:ب( در 

معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای ننهبان 

سؤولیت آنان سطه م شور خارجی که ،  به وا سی ک سیا سالمی ایران توهین به رئیس یا نماینده  در قلمرو جمهوری ا

( قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و 16جرائم مندرج در بندهای)د( و )هووو( ماده) ، وارد شده 

جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری،  ،صوونفی و انجمن های اسووالمی یا اقلیت های دینی شووناخته شووده 

چنانچه با اننیزه اصالح ، نشر اکاویب، المی و شوراهای اسالمی شهر و روستاریاست جمهوری، مجلس شورای اس

امور کشووور علیه مدیریت و نهادهای سوویاسووی یا سوویاسووت های داخلی یا خارجی کشووور ارتکاب یابد، بدون آنکه 

http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1170-fa.pdf
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شود سیاسی محسوب می  شته باشد جرم  صل نظام را دا سیاسی مصوب مرتکب قصد ضربه زدن به ا )قانون جرایم 

1395). 

 

 جرم سیاسیتعریف ی حلیل ها و ارزیابی هات -3

جرم سوویاسووی در قانون جدید به صووراحت تعریف شووده اما دارای ایراداتی نیز می باشوود لذا به طور دقیق به تعریف 

مطلب پرداختع نشده و به نظر بدون در نظر گرفتن اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی مصوب گردیده است. به 

که  یا زهیانن یعنی یاسوویسوو زهیانن» و در ادامه  «شووود یانجام م یاسوویسوو زهیکه با انن یرمج»:بیان میداردطوری که 

یکی از مواردی که به نظر خالی از اشکال نیست و پرواضح است که این تعریف «. هدفش اصالح امور کشور است

در ادامه و در ماده دو قانون اخیر التصووویب مصووادیق  را در ابتدای امر به چالش می کشوود همین مطلب خواهد بود.

جرم سوویاسووی را عنوان کرده و به نظر با پیشوورفت جوامع و افزایش جمعیت بالطبع جرایم هم بیشووتر و پیشوورفته تر 

خواهد شوود و اگر به صووورت کلی و یک تعریف جامع درنظر گرفته می شوود بهتر می توانسووت در بر گیرنده حقوق 

شر اکاو رادی، ا نیمانند توه یمیجراجامعه باشد.  سیانجام شود جرم س یاسیس زهیکه با انن بی، افتراء و ن  است . یا

شته باشد و ضرری که به جامعه وارد می کند برآرود گردد از نظر قانونی نیاز  لذا جرایم سیاسی باید جنبه تخریبی دا

به پینیری دارد. گاهی پیش آمده که جرمی در جهت اصالح امور کشور رفتار شده و چون اننیزه و عنصر روانی آن 

نمی توان در زمره جرایم سوویاسووی جای داد. اگرچه ماهیت مخدوش بوده و در نهایت نتیجه مثبتی را در بر داشووته 

پیچیده جرم سیاسی در عدم توفیق جرم سیاسی موثر است اما اگر جرم سیاسی مشخص نباشد مجرم سیاسی نیز از 

شد. در اینجا به  شته با سی کمتری دا سیا شور مجرم  شود که ک سبب می  مجرم عادی قابل تفکیک نخواهد بود و این 

سالمی تعریف جرم این نقص پی م ی بریم که حقوق دانان و فقها یا به عبارت روشنتر در حقوق موضوعه و حقوق ا

 .(1377سیاسی به شدت متزلزل بوده و در بسیاری از موارد نقایص را نیز به همراه خواهد داشت)زراعت، 

 

 ارکان اصلی تشکیل جرایم سیاسی-4

ستند. در گام اول و  هر جرمی دارای ارکان قانونی، مادی و معنوی بوده ستثنی نی سی نیز از این قاعده م سیا که جرایم 

در عنصوور قانونی می توان عالوه بر اصووول قانون اسوواسووی که پایه و مبنای تصووویب قوانین می باشوود را نام برد و  

لقی ، معنایش این است که تا وقتی که قانون فعل یا ترک فعلی را جرم ت1395همچنین قانون جرایم سیاسی مصوب 

 (.1376قانون مجازات نیز عنوان شده است)فیض، 2نکند نمی توان آن را جرم دانست. این تعریف صراحتا در ماده 

در گام بعدی از ارکان جرم رکن معنوی از مواردی اسووت که دارای اهمیت ویژه ای می باشوود. نظر به اینکه عملی را 

شوود و در نهایت منجر به نتیجه مجرمانه گردد. در جرایم می توان جرم دانسووت که اننیزه و قصوود مجرمانه در آن با

عالوه بر سونیت عام سونیت خاص نیز متصور است. یعنی عالوه بر سونیت عام، سونیت خاص که همان   سیاسی

قصوود اضوورار به نظام نیز وجود دارد. در برخی موارد نیز گاهی فرد با این نیت که بتواند اننیزه شوورافتمندانه خود در 
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جرم را ثابت کند اقدام به این عمل می نماید لذا بررسووی این مطلب نیز وجود دارد که فرد با چه قصوود و اننیزه این 

 لی این عمل را انجام داده که بتواند رکن معنوی را در این جرایم پوشش داد.

ست ک سی همان ا سیا سم جرم  ست. به گفته دکتر زراعت پیکره و ج سوم این جرم رکن مادی آن ا سایر رکن  ه در 

جرایم وجود دارد یعنی رکن مادی. مثال اجتماع برای ارتکاب جرم عمل واحدی اسووت که گاه برای ضوودیت با یک 

نظام سیاسی صورت می گیرد و گاه برای تعرض به جان، مال یا ناموس مردم. در صورت اول چهره جرم سیاسی به 

قانون گذار و حقوق دانان بر این اسووت که عنصوور  خود می گیرد و در صووورت دوم چهره عادی. با این حال گرایش

  .(1377)زراعت،مادی جرم سیاسی را خاص و منحصر به مواردی مصرحه در نظر بنیرند

 

  جرم سیاسی در حقوق و متون اسالمی-5

 جرم سیاسی از منظر اسالم: -5-1

است که باید به آن پاسخ داد. از نظر  اینکه در فقه و حقوق اسالم آیا عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر سوالی

شخص  صادیق آن م سی را پیدا کرد اما م سیا شاید نتوان عنوان خاص جرم  سالم  شمندان در حقوق ا عده ای از دان

اینکه در فقه و حقوق اسالم  .است و کمااینکه عده ای معتقدند اسالم نیز از پیشنامان طرح جرم سیاسی بوده است

شمندان در آیا عملی به عنوان جرم  سخ داد. از نظر عده ای از دان ست که باید به آن پا سوالی ا سی داریم یا خیر  سیا

ست و کمااینکه عده ای  شخص ا صادیق آن م سی را پیدا کرد اما م سیا شاید نتوان عنوان خاص جرم  سالم  حقوق ا

ست سی بوده ا سیا شنامان طرح جرم  سالم نیز از پی صادیق جرایم .معتقدند ا ی همچون توطئه برای در میان این م

به نظر می رسد جامع . براندازی حکومت اسالمی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسالمی و ... را می توان بیان داشت

ست که گروهی  سی عملی ا سیا شد که: جرم  سی این با سیا سالمی در مورد عنوان جرم  ترین تعریف در حقوق ا

ست آورده شکیالت قوی و نیرومندی به د سلمان که ت شبهاتی بی  م سلمین در اثر  اند و از فرمان و اطاعت ولی امر م

اسوواس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصوود و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افسوواد فی 

 دینر امور یا و اسالمی حکومت با مسلحانه جنگ راه  االرض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دول اجنبی و یا از

 .(1391)حائری،گیرد صورت

)جرم سیاسی عملی است که گروهی  جامع ترین تعریف در حقوق اسالمی در مورد عنوان جرم سیاسی این باشد که:

شبهاتی بی  سلمین در اثر  ست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر م شکیالت قوی و نیرومندی به د سلمان که ت م

آمده خارج گردیده اند، با قصوود و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افسوواد فی  اسوواس که برای آنان به وجود

 دینر امور یا و اسالمی حکومت با مسلحانه جنگ راه  االرض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دول اجنبی و یا از

 (.گیرد صورت

شرایطی از قبیل  شروط به  سی حاکم، م سیا ضد نظام  ست که بغی، جرم بر  برآیند تعاریف فقیهان در جرم بغی این ا

سوی دینر  شد، اظهار کرد: از  سالمی بودن حکومت می با سلمان بودن باغی و ا شوکت، م خروج، تأویل، کثرت و
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سالمی با گرد آمدن در منط ضد حاکم ا سلحانه بر  سلطه او و تأویل قهخروج به معنای قیام م ای و خارج کردن آن از 

همچنین درباره رابطه جرم بغی با  .نیز در معنای برداشتی هر چند نادرست از دین است که وظیفه باغی را قیام بدانند

جرم سوویاسووی برخی معتقد به رابطه تسوواوی و برخی دینر معتقد به رابطه تباین هسووتند، با توجه محوریت اننیزه 

و اصالحی در جرم سیاسی و شرط تأویل در جرم بغی و نیز برخورد ارفاقی با مجرمان سیاسی و بغات،  شرافتمندانه

ست سی ا سیا صادیق جرم  صوص مطلق و بغی یکی از م به طور کلی اما  .بر این باورند که رابطه بی آنها عموم و خ

دانان با توجه به جرم بغی از فقها و حقوقدر فقه جزایی اسالم به کار نرفته، اما به نظر برخی « جرم سیاسی»اصطالح 

 (.1394)عظیم زاده،در فقه کیفری اسالم، تفکیک میان جرایم سیاسی و عادی از آغاز مورد توجه بوده است

 مستندات شرعی جرم بغی-5-2

شد و یا برگرفته  ستند با شینه ای محکم و م ست باید دارای پی سلمانان مطرح ا شرعی که در زندگی م ضوع  از هر مو

سالمی نیز از قرآن، روایت سی ا سیا ستندات جرایم  شد لذا با وصف مراتب مذکور م که در معتبر خواهد بود  قرآن با

 ویل به این مباحث خواهیم پرداخت:

هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، »فرماید: خداوند متعال در سووووره حجرات می الف( قرآن:

برقرار سووازید؛ و اگر یکا از آنها بر دینرت تجاوز کند، با طایفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا  در میان آنها صوولح

شه کنید که خداوند عدالت سازید، و عدالت پی صلح برقرار  شنان را بازگردد. هرگاه در میان آن دو بر طبق عدالت  پی

 (9)حجرات: « دارد. دوست

ه صفت بغی تعلق گرفته است؛ بدون اینکه فرد خاصی را مقید کرده باشد. در حکم این آیه، عام است، وحکم قتال، ب

ست؛ فرقی نمی صدد بیان احکام مترتب بر باغیان ا ست: آیه در سیر این آیه آمده ا کند که از جانب دولتی بر دولت تف

است، اسما از « ابغ»پس به طور کلا، در آیه شریفه که اساس حکم  دینر، یا از جانب گروهی برگروه دینر باشد.

جننجویان را رهبرت کند و  ات متوقف است کهامام نیست؛ ولی هر جنگ و نزاعا در خارج بر وجود امام یا فرمانده

شرط  سامان دهد. قهراً وجود امام،  سر و  سخن آنان را  ست، نه وجوب؛ به این معنا که بدون امام، « وجود»کار و  ا

ب و تحصوویل امام، واجب اسووت؛ نه اینکه وجود امام شوورط وجوب باشوود؛ امکان دفع طغیان وجود ندارد؛ پس انتخا

 (1407طوسی،ای که تا او نباشد، حکم وجوب دفع طغیان هم نباشد. )گونهبه

 و روایات سنتب( 

داند و آن را مختص به خروج بر امام معصووووم صوووراحت، جرم بغی را یک حکم عام میافزون بر آیه قرآن که به

دهد. اگرچه این ی هم در این زمینه وارد شووده اسووت که وجود جرم بغی را در زمان غیبت نشووان میداند، روایاتنمی

کنند، اما اشاره به این روایات در این قسمت، به دلیل برطرف روایات، تا حدودی به تبیین مصادیق بغی هم کمک می

م بغی، تا حدودی به تبیین مصادیق آن کردن ابهامات وارد شده به تعریف جرم بغی است؛ اگرچه با تعریف دقیق جر

 کند.هم کمک می
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فرماید: یا علی! خداوند جهاد در فتنه را بعد از من بر مؤمنان نوشووته حضوورت رسووول)ص( به حضوورت علی)ع( می

اهلل! کدام فتنه بر ما واجب است با که جهاد و جننیدن با مشرکان را الزم و واجب نمود. پرسیدم: یا رسولاست؛ چنان

سول»جهاد کنیم؟ فرمود:  آن شهادت میفتنه قومی که به ال اهلل اال اهلل و اینکه من ر ستم،  سنت من اهلل ه دهند؛ آنان با 

سول خدا! برای چه با آنان بجننیم، درحالیاند و در دین من طعنه وارد میمخالف که به ال اهلل اال اهلل کنند. گفتم: ای ر

گذارند و از دین من جدا دهند؟ پیامبر)ص( فرمود: به این دلیل که بدعتو اینکه شووما رسووول خدایی شووهادت می

 « دانند....البیت)ع(و را مباح میشوند و ریختن خون خاندانم و اهلمی

کنند و با مجتهدین که بدعت در دین ایجاد میو در این زمان، کسوووانی»این خبر، اختصووواص به باغی بر امام ندارد: 

 (1405)فتحی بهشتی،« شود.دهند را هم شامل میصورت واضح تغییر میام الهی را بهکنند و احکمخالفت می

ست:  شده ا صادق)ع( نقل  سندی از امام  سله  سل ست؛ » در  ست: یکی کفاره گناه و معصیت ا شتن( دو نوع ا قتل )ک

ست: جننیدن با کفار؛ و جننیدن با گروه بغی، تا  ست. و جننیدن نیز دو نوع ا شتن در راه خدا شهادت و ک دینری 

 « برداری و اطاعت برگردند.زمانی که به فرمان

البالغه، بر وجوب جنگ با بغات در حکومت اسالمی بدون هیچ سخنان حضرت علی)ع( در نهجهمچنین بسیاری از 

 شود.وجود آمد، سرکوب آنان الزم می آن شرایط به کند؛ یعنی هرگاهقید و شرطی داللت می

بر من خروج طلحه و زبیر و یارانشان »فرماید: کند و می، مبنا و دلیل جنگ با بغات را وکر می172حضرت در خطبه 

المال مسلمین و به مردم بصره حمله کردند؛ گروها داران بیتکردند؛... پس از ورود به بصره، به فرماندار من و خزانه

 (329البالغه، صنهج«)از آنان را شکنجه، و گروه دینر را با حیله کشتند....

ات مردم! سووزاوارترین »فرماید: های رهبر اسووالمی در زمان فتنه میدر خصوووص ویژگی 173آن حضوورت در خطبه 

شد؛ تا اگر  ست که در تحقق حکومت، نیرومندتر، و در آگاها از فرمان خدا داناتر با سا ا شخاص به خالفت، آن ک ا

 «باز زد، با او مبارزه شود... اننیزت برخیزد، به حق بازگردانده شود و اگر سرآشوبنرت به فتنه

اینکه در صورت وجود د با باغیان بعد از ایشان روشن شده است و آن پس با توجه به سخنان حضرت، حکم برخور

ها که امام)ع( در این خطبه بیان کرده اسووت، دینر نیاز به ای شووایسووته با آن ویژگیباغیان و همچنین وجود فرمانده

 اند.ای از فقها به آن قائلعده که گونهوجود امام معصوم نیست؛ آن

شووود که جرم بغی، اختصوواص به خروج بر امام معصوووم ندارد و شووده، فهمیده میایات گفتهپس با توجه به آیه و رو

ست، دربرمی شده ا سیر این آیه گفته  ست و همه مواردی را که در تف سفه جهاد با لفظ آیه و روایات، عام ا گیرد. فل

در رأس حکومت باشوود،  همین که فردی عادل و آگاه به مسووائل اسووالم حکومت اسووالمی اسووت و بغات، دفاع از

 شود.کننده بر او، باغی شمرده میخروج

صوم دارند، می صراف به امام مع توان از باب عموم مالک احکام، حکم بغات را افزون براین، اگر بپذیریم اطالقات، ان

امام)ع( نتواند  کنند نیز جاری دانست؛ زیرا اگر در عصر غیبت، فقیه و نایببر کسانی که بر نایب امام زمان خروج می
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سازند با بغات برخورد نماید و آنان را طبق موازین اسالمی مجازات کند، آنان اساس نظام عدل اسالمی را متزلزل می

 (.1995)جزیری،وجود خواهند آوردهرج ومرج به  و در نظام اسالمی

  

 اقسام باغیان و روش بر خورد با آنها-5-3

 جامعه ی اسووالمی مرتکب جرم سوویاسووی می شوووند چنونه بر خورد می شووود؟حال باید دید که با افرادی که در 

شده اند ولی قیامی علیه  سلحانه نکرده اند : یعنی افرادی که مرتکب جرم بغی  شکیالت، که قیام م الف(باغیان فاقد ت

و ارشادشان حکومت اسالمی انجام نداده اند که در اینجا حاکم جامعه ی اسالمی موظف است در ابتدای کار هدایت 

سالمی  سالمی و امت ا ضی کند البته اگر خطری برای جامعه ی ا شان تعر شبهه کند ولی حاکم نباید برای کند و رفع 

شند باید تحت تعقیب قرار  شته با سالمی دا شند ولی اگر این باغیان خطری برای جامعه و حکومت و امت ا شته با ندا

 .مل حالشان شودگرفته و مجازات هایی تعزیری نظیر حبس و ... شا

 .که در فقه امامیه به دو دسته تقسیم می شوند باغیانی که قیام مسلحانه کرده اند :

شکیالت دارای که باغیانی ستند ت ستند گروهی :ه سته دارای که ه شان، و بوده مرکزی ی ه ستند باغیان سرکردگان  ه

 .هسووتند دارا را خود حکومتی ضوود خاصووی ایدئولوژی و کنند می سووازماندهی و اداره را گروهها این باغیان یعنی

شان و جلوگیری از  شاد و هدایت شدند و اطاعت نکردند و امکان ار ستند که در مواردی از امام عادل جدا  گروهی ه

فتنه از جانب ایشان وجود نداشته باشد این گروه را حاکم می تواند سرکوبشان کند. افراد ) گروه باغیان ( را در جنگ 

شان امان دادمی توان ، فرار شان را کشت و فقط به کودکان و زنان ای سیران ولی باید وکر کرد که  .یان و مجروحین و ا

عده ای در این گونه جننها در گروه باغیان قرار گرفته اند ولی قصوود و اننیزه ی مخالفت با گروه مقابل را ندارند و 

ید چون دسووت به اسوولحه نبردند هر چند که باغی دسووت به اسوولحه نبردند تا بجننند که با این گروه نمی توان جنن

 .هستند

شکیالت فاقد که باغیانی ستند ت صی ندارند که اگر این . ه سته ی مرکزی و خا ستند و ه شکیالت مرکزی نی دارای ت

گروه از باغیان در جنگ ، از جنگ کردن بنریزند و از معرکه ی جنگ فرار کنند نباید آنها را باز گرداند و کشوووت و 

اسیران و مجروحان و فراریانشان را به قتل رساند. سیره ی امام علی)ع( در جنگ جمل این گونه بود که دستور  نباید

داد با فراریان کاری نداشووته باشووید و مجرمین را نکشووید و اگر کسووی وارد خانه ای شوود و در را بسووت در امان 

 .(1394)عظیم زاده،است

 همین و خوارج با ایشان گفتن سخن و آنان سوی به عباس ابن فرستادن از بعد نهروان جنگ در اینکه دینر ی نمونه

شیمان زیادی افراد آنان با( ع)علی امام سخنان طور شد پس از ب و شده پ شان معترض ن سی به ای شتند و نهایتا ک رگ

 .ننیدانجام این عمل اگر عده ای از آنان قبول کرده و بر موضوووعشوووان پافشووواری می کردند می توان با آنها ج

دین محمد)ص( دین مهربانی و محبت اسووت ، در چنین دینی و چنین جامعه ای حاکمان آن به حقوق افراد کوچک 

تر تعدی و تجاوزی نخواهند کرد و همه باهمدینر در صولح و مدارا زندگی می کنند و در مسوایل سویاسوی با دینر 
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 دستناه یا حاکم اگر ای جامعه چنین در ولی.  پردازند می  جوامع نیز از طرق مسالمت آمیز به حل و فصل مشکالت

سی چنین حکومتی شته یقین و کند احسا شد دا سالمی و حقوق ش که با صدی بر علیه تمامیت ارضی نظام ا خصی ق

شرف و حیثیت و نوامیس شته جامعه آن  افراد جامعه و مال و جان و  شد دا . کرد خواهد مخالفت شدت به آن با با

 ها سازمان و نهادها برخی سوی از روشنی و خاص تعریف که است امید و کند می صدق جوامع تمامی بر قضیه این

ی در مورد جرم سووویاسوووی ارائه شوووود تا همه ی جوامع چه در مقابل همدینر و چه یک جامعه و یک الملل بین ی

  (1389،)قدرتی حکومت در برابر ملت خودش در مواقع لزوم به آن قانون و ضابطه استناد کنند

 روش تحقیق

شا نجام تحقیق  صورترو سنادی وووو ای کتابخانه  ب ستا با  ا شتارها بوده که در این را ستفاده از کتب ، مجالت و نو ا

آنچه را که مد نظر و مرتبط با عنوان بوده اسووت را اسووتخراج و  سووایت های حقوقی و جمع آوری و بررسووی آنها

نظر اسوواتید دانشووناهی و عنداالقتضوواء حوزوی و نیز مراجع  دخیل در کسووب و  فیش های مطالعاتیهمچنین با تهیه 

 کلیه موارد قابل ارایه گردید.تجزیه و تحلیل و بررسی ، بصورت تحلیلی و توصیفی از روش  امور حقوقی
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 نتیجه گیری:

خورد که مقابله و روبرویی با بررسی دقیق در جرایم سیاسی و نیم نناهی به گذشته و حال این مطلب بخ چشم می 

با مجرمین سوویاسووی همیشووه دارای قواعد و مقررات خاص خود بوده و نمی توان این مجرمین را با مرتکبین جرایم 

 یاعمال م نیاز مجرم هدست نیو سخت نسبت به ا دیشد یبرخوردها عادی یکسان در نظر گرفت. تا دو قرن گذشته

عد ها و در دو قرن اخیر  د،یگرد ما ب ظام  ی، تحول بزرگ21و  20یعنی ا مد و ن به وجود آ ها  با آن  در نوع برخورد 

سبت به مجرم یارفاق میحاکم بر اکثر جوامع، رژ ییجامعه و به دنبال آن نظام جزا یفکر سیس نیرا ن اعمال کردند  یا

ای تشخیص جرم ای دقیق بریکی از جرایمی است که تعریف دقیقی از آن نشده است و نمی توان ضابطه این جرم. 

ست آورد سی بد سبت به آن اقدامی  .سیا سوی قانون گذار عادی ن سی، که تاکنون از  سا ضوعات قانون ا یکی از مو

 تعریف دارد وجود باره این در که مشکالتی جمله از .است سیاسی جرم  درباره 168صورت ننرفته، موضوع اصل 

سی جرم ست سیا سی جرم تعریف میدان به جزایی گذاران قانون تر بیش دلیل، همین به. ا شده و ترجیح  وارد سیا ن

سکوت کنند. صوب  می دهند در قبال آن  صویب قانون م صایی خط قانون گذار با تعریف مدون  1395اما با ت و اح

شید صی برای برخورد با این جرایم در نظر گرفت.  بطالنی به این بالتکلیفی ک شخ صادقی راه م و با تعریف و وکر م

همچنین نظر به اینکه فقه اسالمی که سرلوحه وضع قوانین در ایران است بغی را به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفته 

شاید علت آن او  شد و  شارع می با سالم مورد عنایت و توجه  شریعت ا سی یا بغ در  سیا شد که در نظام جرم  ین با

مقدس جمهوری اسالمی وکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص 

ست سالمی بدین منظور  .ودیات به میان نیامده ا سته اند که « بغی»برخی از حقوق دانان ا سی دان سیا را معادل جرم 

لذا بابررسی موادی از ه هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود. سخن نادرستی است؛ زیرا جرایمی وجود دارد ک

سالمی به این مطلب پی خواهیم برد که  سالمی  288و  287قانون گذار در مواد قانون مجازات ا  بغیقانون مجازات ا

قانون جرم سیاسی، جرائم مستوجب حدود، قصاص و  3ماده  1را جزء جرائم حدی در نظر گرفته است و طبق بند 

لذا این تصور از سالیان گذشته وجود داشته که با تصویب قانون جدید  یات جزء جرائم سیاسی محسوب نمی شود،د

 خط بطالن بر کلیه انحرافات وهنی درمورد این جرم کشیده شده است.

 پیشنهادات:

ث دینی و قوانین مدونه با توجه به اینکه روح قوانین کشورمان برگرفته از فقه اسالمی بوده و تعامل نزدیکی بین مباح

برقرار شده است لذا پیشنهاد می گردد در جاهایی که فقه اسالمی قوانین سختنیرانه ای دارد از نظر حقوقی و بررسی 

اوضاع و احوال جامعه مقداری به سهولت موضوع افزوده شود و برعکس، آنچه را که الزم به تدابیر سختنیرانه است 

 در راستای حفظ و حراست جمهوری اسالمی تدابیر مقتضی اندیشیده شود. در مقابله با این گونه جرایم
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 و مآخذ  نابعم

 قرآن مجید

 نهج البالغه

 الف( منابع فارسی

 جرائم امنیتی در فقه، تهران، معاونت پژوهشی دانشناه آزاد اسالمی (،1387احمدوند، محسن )

سخنرانی در »(، 1380اردبیلی، محمدعلی ) سی، متن  سیا سالمی واحد نراقجرم  شناه آزاد ا شریه «دان ، به نقل از ن

 .26و  25های راهبردی مدیریت )بصیرت(، شماره پژوهش

 بررسی تطبیقی جرم سیاسی، تهران: انتشارات اطالعات. (،1378اصغری، سید محمد )

 فرهنگ اصطالحات حقوق کیفری: آریان. (،1382ایمانی، عباس )

 اندیشه ی اسالمی. و فرهنگ پژوهشناه انتشارات :تهران سی،سیا جرم (،1382) غالمرضا پیوندی،

 (،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،حقوق تهران، انتشارات گنج دانش1385جعفری لننرودی، محمد جعفر،)

 شناسی.بررسی فقهی و حقوقی جرم سیاسی، تهران: انتشارات فرهنگ (،1390جوانمرد چیانه، مهین )

ننرشی نو در رابطه با »(، 1391درافشان، سید محمدتقی؛ موسوی مشهدی، سیده قدسیه )حائری، محمدحسن؛ قبولی 

های حقوق کیفری دانشوناه علوم اسوالمی ، آموزه«االرض و بغی در فقه و حقوق موضووعهمفاهیم محاربه افسواد فی

 .51-78: صص 3رضوی، شماره 

شیدی، احمد، امین، خادمی، ) شهای فر(، 1395ر سی و چال سیا صلنامه مطالعات  ،ا روی تعریف آن در ایرانجرم  ف

 150-131ص  1395،تابستان  32سیاسی سال هشتم، شماره 

 (، جرم سیاسی، تهران، انتشارات ققنوس.1377زراعت، عباس،)

 1398قانون یار دوره سوم بهار ، 1395بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب  (،1398،)نهال زندیان 

 .جلد دوم 9شماره 

 جرم سیاسی و حقوق جزای اسالمی، تهران: انتشارات امیرکبیر. (،1378زینلی، محمدرضا )

 خرسندی. (؛ جرایم ضد امنیت ملی، تهران، انتشارات1389عالی پور، حسن و نوروز کارگری )

 تروریسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: انتشارات شهر دانش. (،1388عبدالهی، محسن )

 ،زمستان37 ،شماره12شماره نقد، بوته در 1395 مصوب سیاسی جرم قانون ،(1395)معز، کرامتی هادی داود، کرمی،

 220-220 ،ص95

سته(، 1389محبی، جلیل،) سی در بای سیا سالمی ایرانهای تعریف جرم  سی جمهوری ا سا ، 11،دوره قاموس حقوق ا

 55-5، ص 1389، بهار و تابستان 31شماره 

 های اسالمی صداوسیمامطالعه تطبیقی جرم سیاسی، قم: مرکز پژوهش (،1383جورکویه، علی )محمدی

http://ensani.ir/fa/article/author/191440
http://ensani.ir/fa/article/author/191440
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44959/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44959/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85
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جرم سیاسی در بوته نقد همراه با سیاست جنایی اسالم )فقه قانون (، 1398)کاظم خسروی ،سید محسن، موسوی فر 

 ، انتشارات مجد.امامیه( در قبال جرایم سیاسی

: صص 10، مجله تحقیقات حقوقی، شماره «تحلیل حقوقی جرائم سیاسی و مطبوعاتی»(،1371هاشمی، سید محمد )

146-105. 

تانعظیم پاییز و زمسووو فائزه ) ناسوووی1394زاده اردبیلی،  ناشووو ظام حقوقی  (. مع ندازی در قرآن کریم و ن بغی و برا

 .65-49(، صص2)2شناسی دینی. دوفصلنامۀ مطالعات روش اسالم.

 صص  :3، شماره «، مجله حقوقی دادگستری«بغی یا جرم سیاسی ازنظر اسالم»(، 1371مرعشی، سید محمد حسن )

26-9. 

 اسالم. فرهنگ بزرگ جامع نوین. تهران: انتشارات (.1377سیّاح، احمد )

ستان سیاهمزگی، طیبه )زم شیعه.1389قدرتی  سئله بغی و باغی در فقه  صلنامۀ پژوهش (. درآمدی بر م های فقه و ف

 . 142-125(، صص22)7حقوق اسالمی. 
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