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حکمرانی قضائی
پرسش و پاسخ

چه رویــکــردی نسبت به ایــن آدم ،چه رویکردی

اصل بر برائتش هست برای همین جرم باید دلیل

نسبت بــه ســیــاســت در جــامــعــه و چــه رویــکــردی

وجود داشته باشد ،نه اینکه دالیلی که برای جرایم

عضو هیئت علمی پژوهشکده مجلس شورای

نسبت به تفسیر قانون داریم .یعنی نگرش قاضی

دیگر بوده به این جرم تحمیل بکنیم .این اخالل

اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا جرم افترا را

است که فهم میکند که تو مرتکب جرم سیاسی

به اصل برائت است .این هم اشکالی است که به

میتوانیم جرم سیاسی بدانیم گفت :انگیزهاش

شدی یا مرتکب جرم امنیتی شدی .خیلی وقتها

رویهی کنونی وجود دارد و نیازمند آموزش است.

مهم است .یک زمانی من به شما افترا میزنم که

عمل واحــد با قصد واحــد دو نفر را ممکن است

یعنی در کنار دستورالعملی که ریاست محترم قوه

ماشین بنده را دزدیــد .این جرم سیاسی نیست.

سیاسی یا امنیتی بدانند .چون به حاق واقع که

قضاییه در این زمینه زحمت کشیدند باید نوعی

امــا شما به من افترا میزنید که محبی در فالن

دسترسی نــدارنــد بلکه بر اســاس قراین و امــارات

از آموزش نسبت به مرتکبین جرایم سیاسی وجود

مــنــصــب ســیــاس ـیاش ی ــا مــنــصــب اجــتــمــاع ـیاش

صحبت مـیکــنــنــد .جــایــی کــه مــاجــرا را سختتر

داشته باشد که پیشنهاد من این است با توجه

این تخلف را کــرده اســت .چرا این افترا را به من

میکند ،آنجایی است که پیشینهی سیاسی آن

به اینکه بیشتر جرایم سیاسی در تهران و بعضی

مـیزنــیــد؟ انــگــیــزهات تخریب جناح سیاسی من

فرد را هم در احراز انگیزهاش دخیل میکند .شما

از شهرهای مرکز استان انجام میشود میتواند

است.

ا گر خاطرتان باشد اساتید حقوق کیفری در بحث

شعبهای در دادســرا و دادگــاه اختصاص پیدا کند

ایــشــان در بحث تشدید جــرم توهین بیان

اثبات عنصر معنوی هم در آیین دادرســی این را

و همه قضات حــاال قابلآموزش نیستند ،هزینه

کرد :مشدد بودن مقول به تشکیک است .االن در

میگویند ،هم در جزای عمومی این را میگویند که

دارد ،وقــت نیاز دارد ،آن قضات مبنی بــر نحوه

واقع جرم عمومی نسبت به جرم سیاسی مشدد

سابقه فرد ،نمیتواند اثباتکننده اتهام فعلیاش
ً
باشد .مثال من سه بار سابقه سرقت دارد و سه بار

احراز آموزش ببینند .جرم سیاسی در واقع ترغیب

محسوب م ـیشــود .وقــتــی یــک جــرمــی نسبت به

مــردم بــه مشارکت سیاسی صحیح اســت .شاید

جرم دیگر مشدد است برعکسش میشود مخفف.

حبس رفتم .االن به اتهام سرقت دستگیر شدم.

یک نفر که به جرم سیاسی محکوم شده ،قاضی

یعنی شما میگویید چرا آنطرفی ننوشته ،فرقی

یکی از چیزهایی که برخی از قضات در اثبات جرم

دادگاه صالح بداند به جای اینکه او را به حبس و

نمیکند .چه جــرم عمومی را مشدد کند و جرم

مینویسند ،میگویند با توجه به سابقه او ،در حالی

شالق محکوم کند ،او را محکوم به یک مجازات

خــودب ـهخــود ج ــرم ســیــاســی مــخــفــف ش ــود و چه

که سابقه فــرد جــرم فعلیاش را اثبات نمیکند.

اجتماعی مبنی بر آموزش رفتار صحیح اجتماعی،

مثل االن باشد .چه جــرم عمومی عــادی باشد،

حدا کثر در وضعیت اقل و ا کثر مجازاتیاش تأثیر

مبنی بر آمــوزش قوانین مربوط به فعالیتهای

چه جــرم سیاسی مخفف باشد ،اثــر جفتش یکی

دارد .با توجه به اینکه تو آدم نشدی من اینجا

اجتماعی و مانند اینها کند .این جنبه آموزشی

اس ــت .یعنی مــا بــا زدن بــرچــســب ج ــرم سیاسی

سه تا پنج سال حبس را پنج سال حبس میدهم،

برای مردم هم میتواند داشته باشد .لذا تقویت

داری ــم بــرخــی از مــصــادیــق آن جــرم کــه بــا انگیزه

یعنی آنجا میتواند تأثیر بگذارد .اما آیا در اثبات هم
ً
تأثیر میگذارد .این حتما از مواردی است که اخالل

دادگاههای تخصصی برای جرم سیاسی میتواند

شرافتمندانه انجام شــدن از تخفیفات بیشتری

آمــوزش متصدیان امر قضا و مــردم را در خصوص

برخوردار میکنیم .برعکسش هم هست شما در

به اصــل برائت ایجاد میکند .چــون در ایــن جرم

جرم سیاسی سهلتر کند.
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