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سردرگمی بین جرم سیاسی یا امنیتی
نسترن فرخه: قانون جرم سیاسی در سال های اخیر به تصویب رسید اما همچنان تفاوت در جرم های سیاسی و امنیتی برای فعاالن عرصه حقوق کشور چالش برانگیز است و حتی عبدالصمد خرمشاهی، 
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز تأکید می کند که برای مجرمان سیاسی قانون، امتیازاتی در نظر گرفته است؛ مثال لباس زندانی نپوشند و مالقات با خانواده و مطالعه داشته باشند، اما 
معموال بیشتر کسانی که مرتکب این اعمال مربوط به جرم های سیاسی می شوند تحت عنوان مجرم سیاسی تلقی نمی شوند و به عنوان مجرم امنیتی با آنها برخورد می شود که بنابراین تفاوتی هم با سایر 
متهمان ندارند. این تفاوت در مجازات جرم های امنیتی و سیاسی باعث سردرگمی بسیاری از وکال و مجرمان بوده، مجرمان سیاسی که باید در مجازات و زندان تفاوت هایی با دیگر مجرمان داشته باشند، 
اما به دلیل تغییر عنوان جرمشان از سیاسی به امنیتی از آن امتیازات و تفاوت ها محروم می شوند، همچنین مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرائم سیاسی، دادگاه های جرائم سیاسی باید علنی باشد و 
با حضور هیئت منصفه تشکیل شود که این وکیل پایه یک دادگستری اشاره می کند؛ من به خاطر دارم اولین دادگاه جرائم سیاسی سال ۹۹ با حضور هیئت منصفه تشکیل شد و بعد از آن کمتر دیدیم که 
مجرمی، تحت عنوان جرائم سیاســی و با این عنوان محاکمه شود و معموال تحت عنوان جرائم امنیتی محاکمه می شوند و قانون جرم سیاسی ما در واقع ناقص است و آن مفهوم و معنای جرم سیاسی 
را نمی رساند. جرم های سیاسی پیش از تصویب قانون جرائم سیاسی تعریف مشخصی نداشت و سه سال بعد از تصویب آن یعنی سال ۹۸ غالمحسین اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضائیه در جمع 
خبرنگاران اعالم کرده بود: ریاست قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قائل شویم زیرا این جرائم اشتراکات فراوانی دارند و تأکید ایشان این بود 

که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزء جرائم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم.

قانون جرائم سیاسی شیر  بی یال ودم است
عبدالصمــد خرمشــاهی وکیــل پایه یک دادگســتری عضو 
کانــون وکالی مرکز در مــورد تفاوت جرائم سیاســی و امنیتی 
بــه «شــرق» می گوید: توجه کنیــد که ما وجــوه متمایزی بین 
جرائم امنیتی و جرائم سیاســی در قوانین کشــور داریم، ما یک 
قانــون از ســال ۱۳۹۵ به نام قانون جرم سیاســی داریم که در 
واقع شــیر بی یال و دم اســت و به اصطالح بیشــتر مواردی که 
در این قانون اســت به توهین به مقامات و ریاســت جمهوری 
و... برمی گــردد کــه در مــاده یــک آن آمده هر یــک از جرائم 
مصــوب در مــاده دو بــا انگیــزه اصالح امــور کشــور علیه 
مســئوالن بدون قصد ضربه به اصل نظام جرم سیاسی است، 
بعــد در ماده دو جرائمــی را اعالم کرده که این جرائم بیشــتر 

نشر اکاذیب و توهین است. 
نهایت در ماده شــش ایــن قانون امتیازاتی بــرای مجرمان 
سیاسی در نظر گرفتند، از جمله اینکه مثال در زندان لباس زندانی 
نپوشند، جای آنها از سایر مجرمان جدا باشد، حق مالقات دائم 
داشــته باشند، ولی این قانون با آنچه امروزه از آن تحت عنوان 
ایجاد نظام ارفاقی در قبال مجرمان سیاسی سخن گفته می شود

 در واقع سنخیت ندارد.

معموال مجرمان سیاسی دنیا انگیزه شرافتمندانه دارند
خرمشــاهی ادامه می دهــد: بنابراین به نظر می رســد این 
قانــون ابطال اســت چون معموال بیشــتر مواردی کــه در این 
قانون اســت به موارد توهین برمی گــردد و مجرمان یا متهمان 
سیاســی معموال در دنیا انگیزه شرافتمندانه دارند، یعنی دنبال 
منافع خودشان نیســتند، اگر انتقاد یا اقداماتی می کنند نیتشان 
کمک به مردم اســت و اینها به نظر انگیزه شــرافتمندانه و در 
کنارش جایگاه خاصی دارند. با اشــاره به این جرائم سیاســی، 
معمــوال از جرائم امنیتی در قانون مجازات اســالمی ما تحت 
عنوان محارب یا فســاد فی االرض اســم برده شــده که اینها را 
به عنــوان جرائم امنیتی و جرائمی حتی ســبک تر را هم تحت 
عنوان جرائم امنیتی حســاب می کنند. شــاید برخی از اقدامات 
ســبک تر از آن را هم جزء این گونه جرائم قــرار دهند یعنی به 
عنوان مجرم امنیتی در نظر بگیرند. خرمشــاهی اضافه می کند: 
مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساســی جرائم سیاســی، دادگاه های 
جرائم سیاسی باید علنی باشد و با حضور هیئت منصفه تشکیل 
شود، اما سال ها این اصل ۱۶۸ معطل مانده بود و اجرا نمی شد 
تا این قانون جرم سیاسی تصویب شد و من به خاطر دارم اولین 
دادگاه جرائم سیاســی سال ۹۹ با حضور هیئت منصفه تشکیل 

شــد و بعد از آن کمتر دیدیم که مجرمــی، تحت عنوان جرائم 
سیاســی و با این عنوان محاکمه شــود و معموال تحت عنوان 
جرائم امنیتی محاکمه می شوند. جرائمی که در قانون مجازات 
اســالمی احصاء شــده اگر اتفاق بیفتد به عنــوان جرم امنیتی 
قلمداد می شــود و خیلی از مســائل کمتر از آن همچون تبانی 
علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام، جاسوســی و جرائم وابسته به 
عنف و در مجموع آن جرائمی که باعث هرج ومرج و اغتشاش 

در نظم داخلی می شود هم شامل می شود.
جرم سیاسی باشد  یا  امنیتی،  دست  قاضی است

این وکیل در پاسخ به تفاوت روند مجازات در پرونده امنیتی 
و سیاســی، می گوید: در قانون اساسی جرائم سیاسی پیش بینی 
شــده، امــا در عمل این جرائــم امنیتی که در قانــون مجازات 
اســالمی اســت در دادگاه انقالب برگزار می شــود و علنی هم 
نیست، اما همان طورکه عرض کردم آن جرائم سیاسی با حضور 
هیئت منصفه در دادگاه کیفری یک تشکیل شود و اینکه آیا آن 
جرم سیاسی اســت یا نه به تشخیص قاضی مربوطه است که 
تشــخیص دهد جرمی که اتفاق افتاده آیا جرم سیاسی است یا 
نــه. همان طورکه گفتم قانون جرم سیاســی ما در واقع ناقص 
اســت و آن مفهوم و معنای جرم سیاســی را نمی رساند، چون 

باید بین کســی که به مســئوالن توهین می کند و کسی که نقد 
سازنده می کند تفاوت باشد، بنابراین این قانون کاربرد آن چنانی 
ندارد. کسی که به مقامات توهین می کند به نظر انگیزه سیاسی 
ندارد چون امکان دارد آدم های عــادی هم به مقامات توهین 
کنند و اینها را نمی توان مجرم سیاســی دانست، مجرم سیاسی 
کسی است که قصدش اصالح امور است و انگیزه شرافتمندانه 

دارد و نفع شخصی ندارد. 
خرمشــاهی ادامه می دهد: بنابراین فعــال در رویه محاکم 
به این شــکل اســت که خیلی از مســائل در قالب همان تبلیغ 
علیه نظام، همکاری با دول خارجی و عناوین مجرمانه ای شبیه 
همین بررسی می شود که این مسائل معموال در دادگاه انقالب 
رســیدگی می شــود و جا دارد که در قانون جرم سیاسی تجدید 
نظر شود، چون چندین سال طول کشید تا این شش ماده قانونی 
جرم سیاسی تصویب شد و باید یک سری جرائم را مستثنا کنند، 
مثال کســی که نقد ســازنده می کنــد و انگیزه اصــالح امور را 
دارد نباید به عنوان مجرم سیاســی تلقی شــود مگر کسانی که 
قصدشــان تغییر نظام و مســائلی از این قبیل است که این هم 
می توانــد در قالبی دیگر عنوان مجرمانه بگیرد و نکته مهم این 
است که حتی کسانی که در پاره ای از کشورهای پیشرفته قصد 

تغییــر حکومت و اصالح امور را دارند و در این مســیر دســت 
به حرکات خشــن هم می زنند، به عنوان متهم سیاســی با آنها 
برخــورد می شــود و از مجرمان عادی مجزا هســتند که منافع 

شخصی خود را فقط در نظر می گیرند.
این وکیل درمورد تفاوت شــرایط مجرمان سیاسی و امنیتی 
در زندان می گویــد: ببینید؛ این هم تعریف ناقصی اســت ولی 
فقط برای مجرمان سیاســی قانون امتیازاتی در نظر گرفته مثال 
لباس زندانی نپوشــند، مالقــات با خانواده و مطالعه داشــته 
باشند اما معموال بیشتر کسانی که مرتکب این اعمال می شوند 
تحت عنوان مجرم سیاســی تلقی نمی شوند و به عنوان مجرم 
امنیتی با آنها برخورد می شــود که تفاوتی هم با سایر متهمان 
ندارند. تقریبا االن مجرم سیاسی نداریم. طبق همان قانون جرم 
سیاسی بیشــتر مصادیقش توهین به رؤسای جمهور، مسئوالن 
و مقامات اســت و بعضی از آنها  هم به قانون انتخابات مربوط 
اســت که زیاد عام الشمول نیست و شاید هم اصال ارتباطی پیدا 
نکند. باز تأکید می کنم با آن کسی که به رؤسای جمهور توهین 
می کند می توان با قانــون مجازات هم برخورد کرد، پس قانون 
جرم سیاســی به هیچ عنوان آن مفهوم را نمی رساند و طبیعتا 

باید اصالح شود.

سه شنبه
۷ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۴

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ســروده فاضل نظری- دیار رئیســعلی ۸- به یکدیگر نامه 
نوشــتن- کامپیوتر ۹- شعله آتش- نغمه و ترانه- سخت 
و شــدید ۱۰- شــکلی هندســی- ســرقت- ســمت چپ

 ۱۱- دوست- اهل رشت- میخ در گویش عرب ۱۲- برخی- 

باور- رهگذر ۱۳- زائو ترســان- صاحب و مالک- یگانه - 
اجاق کیک پزی ۱۴- نیستان- هر بخش از نماز- از پیامبران 
الهی که در سن کودکی به مقام نبوت رسید ۱۵- شرح حال 

مختصر- کتابی از ماکیاول نویسنده ایتالیایی افقی: 
 ۱- نوشــیدن- ســرپوش ۲- ناســازگاری- هالک 
و نابــودی- رابطــه علــت و معلولی میــان دو چیز
 ۳- محکم کردن- داستانی از استیون کینگ، نویسنده 
آمریکایی- به دنیا آوردن ۴- گردکان- چشم خواب آلود 
شــاعرانه- خــواب نیســت ۵- دین رایــج در هند- 
راه یافتن- پاســخ مثبت ۶- فریــاد مهیب- پرخاش- 
همراه با طلحه در جنگ جمل شــرکت کرد و کشته 
شد ۷- النه زنبور عسل- معادل فارسی تیتر- رستنی 
چتری ۸- پسوند نســبت- فایده- دندان های اولیه- 
حرف ربــط ۹- مخصوص- واحد پول گرجســتان- 
زشت و ناپسند ۱۰- دســتوری- ویرایش- پخت برنج 
بــدون آبکش کــردن ۱۱- مخزن ســوخت خودرو- 
بیماری یرقــان- خلق وخو ۱۲- محل مناســب برای 
شــناکردن- شــتر بی کوهان- برق را از کوئل به دلکو 
می رســاند ۱۳- تردید- ماهی دریای خــزر با خاویار 
معــروف- از فروع دین ۱۴- وقت خــود را به بطالت 
گذراندن- روشــن و آشــکار- به خاک ســپردن میت 
۱۵- بانوی نابینایی که ســمبل زندگی اجتماعی برای 

نابینایان بود- میراث 
عمودی: 

۱- قلعه مشــهور کاشــمر- سرپرســت صد نفر از 
نظامیــان در دوره قاجــار بود ۲- پاره- مســکوک عهد 
دیلمیان- بارانداز کشــتی ۳- یک و یک- اولین قسمت 
دستگاه گوارش- نیم تنه زنانه- تکرار حرفی ۴- شیفته 
و عاشق- پریشان و آشفته- خیانتکار ۵- چین و چروک 
پوســت- زد و خورد- ذخیره ۶- سســتی و بی حالی- 
شــجاع- زرنگ و زیرک ۷- همنشین- مجموعه شعری 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۵۷      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو سخت ۳۲۵۳   

  سودوکو ساده ۳۲۵۳   

بر اســاس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرائمی که در ماده ۲ این قانون 
آمده اســت «چنانچه به انگیزه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا 
سیاســت داخلی یا خارجی کشــور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به 

اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود».
قانون گذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب 
جرم توجه داشــته و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاســی پرداخته اســت. در واقع 
قانون گــذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاســی 
پرداخته اســت؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرائم مادی را حائز عنوان سیاسی 
دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به «انگیزه اصالح امور کشور بدون قصد 

ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.
بنابراین می توان گفت هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، 
جرم امنیتی تلقی شــده و سیاسی نیست؛ کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصالح 
امور کشــور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشــد، سیاسی تلقی نشده و تنها 

موارد مصرح در ماده ۲ قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.
مصادیق جرم  سیاسی

همان طورکه گفته شــده، اگر رفتارهایی که در ادامه گفته می شود «با انگیزه اصالح 
امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و 

مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخوردار می شود.
اولین مورد «توهین به رؤســای ســه قوه،  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  
معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، نمایندگان مجلس 
خبرگان رهبری و اعضای شــورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» است. اگرچه در 
طرح اولیه و پیشــنهادی نمایندگان «افترا و نشــر اکاذیب» نسبت به مقامات گفته شده 
در این بند هم از مصادیق جرم سیاسی تلقی شده بود؛ اما در نهایت با حذف آنها، تنها 
توهین به مقامات جرم سیاســی تلقی شده است. توهین در لغت به معنای خوار کردن 
و سبک داشــتن است و در اصطالح عبارت اســت از هرگونه رفتاری، اعم از قول، فعل، 

کتابت و اشــاره کــه به  گونه ای موجب وهن حیثیت مخاطــب در نظر افراد متعارف و 
معمولی جامعه شــود. توهین ممکن اســت به واســطه الفاظ عادی یا الفاظ رکیک 
باشــد؛ اما افترا بستن، به معنی نسبت دادن انجام جرم به دیگران بدون اثبات آن است. 
قانون گذار «جرم سیاســی» با تفکیک توهین و افتــرا، تنها توهین به مقامات را در زمره 
مصادیق جرم سیاســی دانسته و افترا بســتن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی 
خارج کرده اســت. همچنین توهین به مقام معظم رهبری و مقام شامخ امام راحل از 
شمول توهین به مقامات خارج شده و این مورد همچنان تابع مقررات عمومی جزایی 

در باب توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی است.
دومیــن مورد «توهین به رئیس یا نماینده سیاســی کشــور خارجی کــه در قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات» اســت. در این زمینه بــه طور عام ماده ۵۱۷ بخــش تعزیرات قانون 
مجازات اســالمی (مصوب ۱۳۷۵) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به رئیس 
کشــور خارجی یا نماینده  سیاســی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین 
کند به  یک تا سه ماه حبس محکوم می شود؛ مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد 
مذکور نســبت به ایران معامله متقابل بشود». در واقع همین قید درخصوص مجرمان 
سیاســی نیز وجود دارد که توهین به مقامات سیاسی کشــورهای خارجی در صورتی 
جرم اســت که آن کشــور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشــد و اگر 
کشوری در این زمینه رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین 
به رئیس یا نماینده کشــور خارجی ندارد. ســومین مورد مربــوط به «نقض آزادی های 
مشــروع دیگران» و «ایراد تهمت، افترا و شــایعه پراکنی» از سوی احزاب و گروه هاست 
که در بندهای د و ه ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاســی 
و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانون گذار 
قرار گرفته اســت. در واقع اگر احزاب و گروه ها در نشــریات، اجتماعات و فعالیت های 
دیگر خود مرتکب این دو مورد شــوند، به شرطی که اقدام شان به قصد اصالح کشور و 
عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم شان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات به 

این جرم رسیدگی می شود.
چهارمین مورد، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاســت جمهوری،  
مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستاست. در واقع آن اقداماتی که 
کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی انجام می دهند، سیاسی تلقی 
شده و از این منظر جرم سیاسی است. البته معلوم نیست اقداماتی مانند خرید و فروش 
رأی و ایجاد رعب و وحشــت برای رأی دهندگان یا اعضای شــعبه ثبت نام و اخذ رأی با 
ســالح یا بدون سالح در امر انتخابات و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن 
اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکس ها، تلفن گرام ها 
 و تلگراف ها که در زمره جرائم انتخاباتی دانســته شده؛ اما می تواند حیثیت انتخابات و 
ســالمت آن را زیر ســؤال ببرد، چرا باید جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب آن از مزایای 

جرم سیاسی بهره مند شود؟
پنجمین و آخرین مورد از مصادیق جرم سیاســی «نشر اکاذیب» است. به طور کلی 
نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه های رسمی مشمول قانون مطبوعات باشد 
که طبق همان قانون به عنوان یک جرم مطبوعاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بنابراین 
به نظر می رســد مراد و منظور قانون گذار از نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع 
شب نامه یا نشر اکاذیب در تریبون ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج 

بوده و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است.
جرائم   غیر سیاسی

قانون گذار در ماده ۳ طرح «جرم سیاسی» مصادیقی را که از شمول این جرم خارج 
بوده و بیشتر جرائم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می شود، به صورت مشروح ذکر 
کرده است. در این بخش آمده است که «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم 
گفته شده در این ماده جرم سیاسی نیست». درخصوص جرائمی که اقدام به آنها جرم 
سیاســی نیســت، در ماده ۳ مواردی مانند «الف – جرائم مستوجب حدود، قصاص و 
دیات، ب – ســوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، پ – آدم ربایی، گروگان گیری، ت – 
بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، ث – ســرقت و غارت اموال، 

ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خریدوفروش 
ســالح، مواد مخدر و روانگردان، چ – رشا و ارتشا، اختالس، تصرف غیر قانونی در وجوه 
دولتی، پول شــویی، اختفای اموال ناشــی از جرم مزبور، ح – جاسوسی و افشای اسرار، 
خ – تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشــتار و درگیــری، د – اختالل در داده ها یا 
سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا 
حاکمیتی، ذ – همه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله 
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن» ذکر شده است و مرتکب 
بــا هر انگیزه ای که مرتکب این جرائم شــود، اقدام او جرم سیاســی نبوده و مطابق با 

مقررات سایر جرائم به جرم افراد رسیدگی می شود.
مرجع   صالح   برای   رسیدگی  به  جرم  سیاسی

بر اســاس اصل صدوشصت و هشــتم قانون اساسی، رســیدگی به جرائم سیاسی و 
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. 
بر اســاس این نیز در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرســی کیفری (۱۳۹۲) تأکید شــده است 
کــه «به جرائم سیاســی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یك مرکز اســتان 
محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رســیدگی می شــود». در مــاده ۴ قانون جرم 
سیاســی، این مسئله مورد اشاره قرار گرفته و قانون گذار آورده است که «نحوه رسیدگی 
به جرائم سیاســی و مقررات مربوط به هیئت منصفه، مطابق با قانون آیین دادرســی 
کیفری خواهد بود»؛ اما ســؤال اینجاست که چه کسی تشخیص می دهد که یک جرم 
سیاسی اســت یا نیســت؟ در این زمینه قانون گذار در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر 
کرده است که «تشخیص سیاســی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در 
آن مطرح اســت. متهم می تواند در هر مرحله از رســیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه 
اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی 
قراری در این مورد اظهار نظر می کند. شــیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات 
آیین دادرســی کیفری است». در واقع بر اســاس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص 
نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است؛ اما اگر متهم به موضوع اعتراض 
داشــته باشد، می تواند اعتراض خود را بیان کند. در این زمینه دادسرا یا دادگاه باید طی 
قراری، سیاســی بودن یا نبودن جرم را اعالم کند. درخصوص اعتراض به این قرار، قانون 
به مقررات آیین دادرســی کیفری ارجاع داده اســت که در این خصوص کمی مبهم به 

نظر می رسد.

تعریف  جرم سیاسی چیست؟


