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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 رادیو زمانهبرگرفته از سایت:[ ]

 ۱۳۸۷بهمن  ۹]تاریخ:[ 

 

 های اخیر در ایران در گفت و گو با محمد مصطفایی، وکیل و کارشناس حقوقیدستگیری

 برد«ها، دستگاه قضایی را زیر سوال میگویی»کلی

 روزبه اردوان

a.roozbeh@radiozamaneh.com 

ای خود با خبرنگاران شرکت کرد بود، ماه در برنامه دورهشنبه، هشتم بهمنسخنگوی قوه قضاییه ایران که روز سه

 .اندبه طور رسمی اعالم کرد که شش نفر از اقلیت بهایی و یک نفر مسیحی در ایران دستگیر شده

ساله اعالم  ۵۱خاچیکیان ها حامیک به گفته آقای جمشیدی، اتهام این شهروند مسیحی که نام وی از سوی رسانه

شده، »توهین به مقدسات« است. او در عین حال گفت که شش بهایی نیز به اتهام »تبلیغ علیه نظام« بازداشت شده 

 .ها در مرحله مقدماتی قرار داردو پرونده آن

ها مشخص نیست بیست و خاچیکیان، چهارشنبه دوم بهمن بازداشت شده و شش بهایی دیگر نیز که هویت آنآقای 

 .اندماه در تهران دستگیر شدهپنجم دی

های اخیر در ایران صورت گرفته است. بار دیگر موضوع نگرش دستگاه ها که در پی دستگیریاین دستگیری

 .کنددینی معطوف می هایقضایی کشور و حاکمیت را به اقلیت

 .امپبرامون این مسأله با محمد مصطفایی، وکیل و کارشناس حقوقی گفت و گو کرده

که اشاره ای تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و علیه نظام وجود دارد، با توجه به ایندر ایران همیشه اتهام گسترده

توانید تشریح کنید که مفهوم ها بوده است. میهای دینی آناعتقادهای اخیر بدون در نظر گرفتن شود دستگیریمی

 شود؟ای تعریف میکلی اقدام علیه امنیت نظام، در چه گستره

های غلطی که دستگاه قضایی ما در مورد دستگیری و بازداشت افراد دارد، این است که متأسفانه یکی از سیاست

شود، باید این امکان را داشته باشد که از وکیل دادگستری به یر میکند. زمانی که یک فرد دستگسازی نمیشفاف

 .عنوان یک حامی استفاده کند

ها بر نظام از جمله شکنجه و امثال این وارد این برای خود نظام هم خوب است تا در آینده اتهاماتی که خیلی

شود که گویی باعث این میی و کلیسازی توسط دستگاه قضایکنند، بر دستگاه قضایی وارد نشود. عدم شفافمی

 .اعتماد افراد و مردم نسبت به دستگاه قضایی سلب شود

داند از جمله ها را در برگزاری مراسم آزاد میهایی که قانونگذار در قانون اساسی آناز سویی غیر از اقلیت

ها را به افراد دیگری غیر از این ای دیگرداند، به گونههای دینی میایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی که اقلیت

 .شناسدرسمیت می

ما در اصل چهاردهم قانون اساسی داریم که دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر 

ها را شوند، با اخالق حسنه، قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنمسلمان که شامل تمام افراد می

 .کنندرعایت 
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اند. این اصل در حق کسانی این اصلی است که در قانون اساسی گنجانده شده است. حاال یک استثنایی هم قایل شده

 .اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام ننمایند

ها به اتهام کند که اینعقیده میی قضاییه اظهار شوند و سخنگوی قوهبینیم کسانی دستگیر و بازداشت میاینک ما می

اند ولی جزییات امر را مطرح اند و به همین خاطر بازداشت شدهاقدام علیه امنیت ملی کشور کاری انجام داده

 .ی امنیت کشور یک موضوع کلی استکنند. اقدام علیهنمی

ی امنیت کشور در جایی مصداق پیدا توانیم برای هر کاری این جرم را به آن عمل منتسب بکنیم. اقدام علیهما نمی

کند که یک شخص بخواهد گروهی را تشکیل بدهد و کاری ضد نظام انجام دهد یا قصد این را داشته باشد که می

 .اقدامی برای برهم زدن امنیت ملی کند

وی و قانونی ی جرم از جمله عناصر مادی، معنکه این جرم هم به وقوع بپیوندد باید عناصر تشکیل دهندهبرای این

 .کندمهیا باشد. دستگاه قضایی در مورد دستگیری این افراد صرف به عنصر قانونی اکتفا می

شود، بنابراین ما به این عنوان افراد را دستگیر گوید چون اقدام علیه امنیت ملی کشور جرم محسوب میفقط می

 .سلب اعتماد از افراد می شود سازی باعثپردازند. این عدم شفافکردیم. ولی به جزییات امر نمی

ای بیش از گوید هر کس با هر مرام، جمعیت، دسته و یا شعبهقانونگذار در مورد جرایم ضد امنیت داخلی کشور می

دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل بدهد یا اداره کند که هدفش بر هم زدن امنیت 

 .این جرم عنوان ضد امنیت داخلی کشور در نظر گرفته است کشور باشد. قانونگذار برای

شود کسی که بخواهد در خارج از دستگاه قضایی شنونده باشد فکر کند دقیقاً ها، باعث میگوییولی متأسفانه این کلی

شود باید اتهامش مشخص هر کسی که دستگیر می .شودیک شخص برخالف قانون دستگیر شده و دارد محاکمه می

رسانی از جانب دستگاه قضایی گونه اطالعگونه موارد، حتا در مورد دستگیری دانشجویان، هیچشد. ولی در اینبا 

 .گیردصورت نمی

ها به چه شود که حتا اسم متهمین هم روشن نیست. این ترتیب این پروندههایی طرح میاما در این روزها پرونده

باز جای تأسف دارد این است که در تحقیقات مقدماتی که نسبت به نحوی قابل پیگیری است؟ یکی از مواردی که 

شود، این است که تحقیقات مقدماتی به جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، یا تبلیغ علیه نظام انجام می

 .گیردصورت محرمانه صورت می

شود. این ایرادی است که  شود که حق و حقوق آن شخصی که دستگیر شده، تضییعاین محرمانه بودن، باعث می

اند یا کند که گروهی دستگیر شدهاز طرف دیگر، اگر دستگاهی اعالم می .توانیم به دستگاه قضایی وارد کنیممی

فردی دستگیر شده که علیه امنیت کشور یا نظام تبلیغ کرده است، باید جزییات آن را هم مشخص کند که آن فرد به 

 .چه صورت تبلیغ کرده است

شود که شخص ها را ندارد و باعث میگونه پروندهرسانی نشود وکیل دادگستری حق دخالت در ایناین اطالع وقتی

سازی احتمالی از سازی شود و بعد از پروندهنتواند از خودش دفاع کند و این امکان وجود دارد که برایش پرونده

 .خواست به دادگاه برودیفریک متهم اقرار گرفته شود و پرونده با صدور قرار مجرمیت و ک

شود، اگر هم شخصی بخواهد وکیل بگیرد، ها به صورت سریع انجام میگونه موارد رسیدگیاز طرفی چون در این

ها مواردی این .تواند برای موکلش کاری انجام دهد و دفاعی برای موکل کندشود که نمیوکیل در زمانی وارد می

ی های امنیتی داریم و بر رییس قوهی کشورمان به خصوص نسبت به پروندهاست که متأسفانه در سیستم دادرس

 .برانگیز نباشدگونه موارد نظارت کند که اقدام دستگاه قضایی سوالقضاییه است که بر این

 

 

نشانی ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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