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کند  تخریب  وقــتــی  اســـت.  نــکــرده  تخریب  را  جــا 
شعار  داده،  شعار  فقط  نیست.  دو  ماده  مشمول 
این  داده،  رییس جمهور  آقای  به  ساختارشکنانه 
است  ممکن  و  است  توهین  و   609 ماده  مشمول 
و  دارد  استماع  قابلیت  اینجا  باشد.  سیاسی  جرم 

می توانیم حرفش را بشنویم.
رئیس  دستور  با  قضاییه  قوه  جدید  رویــه  در 
افـــراد،  ایــن  از  خیلی  دیــدیــد  قضاییه  قــوه  جــدیــد 
نداشته،  اشکالی  بودند  کرده  اعتراض  که  کسانی 
رأی دادگاه غلط بوده و خیلی هایشان آزاد شدند. 
برچسب  ایـــن  ــامــاًل  ک ــه  ک مــی دهــد  نــشــان  همین 
این  از  کدام یک  می زنم.  ایــن  روی  من  که  اســت 
سیاسی  جرم  برچسب  من  می زنم؟  را  برچسب ها 
به  کاماًل  این  بزنم.  امنیتی  جرم  برچسب  بزنم.  را 

قاضی بستگی دارد.
ایشان در پاسخ به لزوم سلیقه ای نشدن آرای 
شما  حــرف  ایــن  گفت:  سیاسی  جرایم  در  قضات 
درست است اما ما هر چه به امور ذهنی انتزاعی و 
امور اعتباری نزدیک می شویم دستمان از نگارش 
نمی توانیم  ما  چون  می شود.  دورتر  شفاف  قانون 
قانون اساسی  اینجا  تغییر دهیم.  را  افراد  ذهنیت 
قوانین می گوید تفسیر  تفسیر  یک چیزی در مورد 
است،  اسالمی  شــورای  مجلس  عهده  به  قوانین 
قــضــات در مقام  ــه  ک تــفــســیــری  از  مــانــع  امـــر  ایـــن 
کــامــاًل  امـــر  ایـــن  چـــون  نیست  می کنند  رســیــدگــی 
بزرگ در دنیا  طبیعی است. ما یک نظام حقوقی 
که در دنیا هستند،  داریم از دو سه نظام حقوقی 
کل ذات و شکل گیری اش مبتنی بر همین تفاسیر 
نظام  ال،  کامن  نظام  یعنی  اســت.  بــوده  مختلف 
این ها  نبوده،  که  داشته  وجود  چیز  یک  ال  کامن 
کردند، در طی هزار سال یک نظام حقوقی  تفسیر 
هم  نوشته  حقوقی  نظام های  در  آمــد.  وجــود  به 
کلی  حکم  یک  باید  من  که  است  این طور  قاعده 
بگویم، مصداق را قاضی و آن حکم تطبیق بدهد. 
اال  و  باشد  مانع  و  جامع  که  بکند  باید  را  تالشش 
االن  نــمــی رود.  بین  از  صــددرصــد  ایــن  هیچ وقت 
قانون مجازات خورده است.  به  یک اصالحیه ای 
نویسندگان شان خودشان نشستند اصالحیه شان 
قضات  از  خوانندگان شان  چــون  کنند.  اصــالح  را 
یعنی  مسأله  این  لذا  فهمیدند.  دیگری  چیز  یک 
بنویسید  متنی  یک  شما  نیست.  راحتی  ایــن  به 
یک خطی  حقوقی  متن  یک  دوستان،  به  بدهید 
می کند  آن  از  که  برداشتی  دوست تان  بنویسید. 

برداشت شماست. حاال شما  از  احتمااًل متفاوت 
متن  این  نوشتید،  شما  که  متنی  آن  کنید  تصور 
کلمات و لزومًا در یک چارچوب خاص  باید در اقل 
خیلی  من  را  اسالمی  مجازات  قانون  مثاًل  باشد. 
نوشته  را  یک  مــاده  کوچکی  تفاوت  یک  با  زیباتر 
هر  مــن  داد.  تغییر  مجلس  قوانین  اداره  و  ــودم  ب
وقت می خوانم ماده یک را، حرص می خورم. من 
است  راجــع  اسالمی  مجازات  قانون  بــودم  نوشته 
اینجا  را  اصل  یعنی  این ها...  و  مجازات  جرایم  به 
که فعل است باید  گفتند است  آورده بودم. این ها 
اسالمی  مجازات  قانون  نوشتند  بیاید.  جمله  آخر 
نوشتند  آخـــرش  بعد  نوشتند  خــط  دو  بــه  راجـــع 
کالمی  است. شما می خوانی سکته می زنی. سکته 
به وجود می آید. حاال چارچوب های قانون نویسی 
موجز  بــایــد  شما  اینکه  کــنــار  در  دارد  وجـــود  هــم 
هر  از  بدهید،  نمی توانید  زیــاد  توضیح  بنویسید، 
نظام  در  ایــن  کنید.  استفاده  نمی توانید  مثالی 
است  پذیرفته شده تر  مقدار  یک  ال  کامن  حقوقی 

نظر قضات.
ــی ایـــن حـــرف را  ــرخ ــام حــقــوقــی مـــا ب ــظ در ن
گفت اصاًل  کالس  می زنند، یک بار دکتر آزمایش سر 
داشته  نباید  ما  رویــه  وحــدت  رأی  نــام  به  چیزی 
هر  قضات  بــرداریــم.  را  رویــه  وحــدت  رأی  باشیم. 
کم باشد.  کردند همان باید حا برداشتی خودشان 
محترم  قــضــات  بــیــن  آرا  تشتت  مــی گــفــت  ایــشــان 
است. درحالی که نظر مقابل می گوید باالخره بین 

این دو یکی درست است. بعد مردم نگاه می کند 
کمیت می گویند این رأی با این رأی تفاوت  به حا

دارد.
همچنین پیرامون جرم سیاسی بودن توهین 
به مقام معظم رهبری، مصاحبه با خبرگزاری های 
دو  ماده  در  که  مواردی  فقط  داشت:  بیان  معاند 
معاند  شبکه های  با  مصاحبه  صرف  اســت.  آمــده 
می زنید  شما  که  حرفی  محتوای  نیست.  جرم  که 
مرتضوی  قــاضــی  بــاشــد.  مجرمانه  اســت  ممکن 
کرد،  دادستان اسبق تهران با بی بی سی مصاحبه 
محکوم  شما  گفتند  کند،  شیطنتی  می خواست 
همان  گفت  نیز  او  کــرد،  محکومت  نظام  شدید، 
که به من ابالغ قضایی داده بود، همان هم  نظامی 
کرد، من می پذیرم. این که جرم نیست.  محکومم 
گر به بی بی سی می گفت این نظام، نظام ظالمی  ا
را محکوم  کردم، من  این همه خدمت  است. من 
علیه  تبلیغ  اســـت  ممکن  ایـــن  کـــرد،  حــبــس  ــه  ب
مصاحبه ای  در  توکلی  آقای  نشود.  یا  بشود  نظام 
کـــه نــمــی دانــســت  ــی  ــرد، در حــال ــ ک بـــا بــی بــی ســی 
گفت  که روی خط رفت،  بی بی سی است هنگامی 
فارسی  بی بی سی  اینجا  گفتند  هستید.  کی  شما 
گفت بی بی سی فارسی دشمن مردم ایران  است. 
کرد.  را قطع  تلفن  و  است، من مصاحبه نمی کنم 
در  اســت.  مهم  محتوایش  جــرم.  نمی شود  اینکه 
که  ببینید  به مصداق  باید مصداق  این هم  مورد 
یک  ماده  از  که  برچسب هایی  این ها  از  کدام یک 

گفتند سازگار است. قانون جرم سیاسی 
بر  بــه آخــریــن ســـؤال مبنی  پــاســخ  ایــشــان در 
ما  وقتی  گفت:  سیاسی  جــرم  دامنه  زیــاد  توسعه 
بگیریم  ایــراد  باید  گستردگی  به  کیفری  حقوق  در 
که این موجب توسعه دامنه جرم و امکان تفسیر 
گر برعکسش باشد یعنی  کند. ولی ا موسع را فراهم 
خفیف  مجازات  یا  کردن  مجازات  کمتر  توسعه ی 
بیشتر  رضایت  که  سمتی  به  را  دادرســی  یا  کــردن 
شما  حرف  نــدارد.  اشکالی  می کند  فراهم  را  متهم 
درســت اســت، دامــنــه اش وسیع اســت ولــی ایــراد 
ندارد. هم باید قصد ضربه زدن نداشته باشد هم 
با  دو  این  باشد،  داشته  را  کشور  امور  اصالح  باید 
هم هست. یعنی آن به زعم خودش می گوید من 
اما  کنم،  اصــالح  را  اسالمی  جمهوری  می خواهم 
این  کند،  اصــالح  بعد  و  کند  براندازی  می خواهد 
را می گیرد. مطابق قانون  را ماده یک جلویش  دو 

نمی شود هر دو را باهم داشت.

مجلس  عــهــده  بــه  قــوانــیــن  تفسیر     
از  امــر مانع  ایــن  شــورای اسامی اســت، 
رسیدگی  مقام  در  قضات  کــه  تفسیری 
مــی کــنــنــد نــیــســت چـــون ایـــن امـــر کــامــًا 
حقوقی  نــظــام  یــک  مــا  اســــت.  طبیعی 
نظام  ــه  س دو  از  داریــــم  دنــیــا  در  ــــزرگ  ب
و  ذات  کل  هستند،  دنیا  در  که  حقوقی 
تفاسیر  همین  بر  مبتنی  شکل گیری اش 
کامن  نظام  یعنی  اســت.  بــوده  مختلف 
کامن ال یک چیز وجود داشته  ال، نظام 
طی  در  کردند،  تفسیر  این ها  نبوده،  که 
وجود  به  حقوقی  نظام  یک  ســال  هــزار 
هم  نوشته  حقوقی  نظام های  در  آمــد. 
قــاعــده ایــن طــور اســت کــه مــن بــایــد یک 
کلی بگویم، مصداق را قاضی و آن  حکم 

حکم تطبیق بدهد. 


