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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: مریم غفوری

تحریریه:  نقی محمودی، جواد عباسی توللی )تمام مصاحبه ها(
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است!

یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است 
و دیدگاه مجله حقوق ما نیست.

ی مضاعف بر شانه متهمان سیاسی وثیقه سنگین، بار

ونده بهاییان را ناعادالنه تر می کند وند رسیدگی به پر فرهاد ثابتان: صدور وثیقه های سنگین ر

وح قوانین صدور وثیقه های سنگین برای متهمان سیاسی؛ غیر قانونی و برخالف ر

ی است؛ باید با قوانین ناعادالنه مقابله کرد وگان گیر حسن نایب هاشم: وقتی وثیقه ابزار گر

وین محمدی: وثیقه های سنگین نتوانست اعتراضات کارگران را متوقف کند پر

در این شماره می خوانید:
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نقی محمودی
یا  و  تامین  اعدادی،  قرارهای  کیفری،  پرونده های  در  قرارها 
راستای  در  مقدماتی،  کیفری  قرارهای  می شوند.  نامیده  مقدماتی 
ج از ماهیت موضوع پرونده و آماده  تصمیم دادیار و بازپرس، خار
کردن پرونده به صدور قرار نهائی اعم از مجرمیت، برائت و موقوفی 

تعقیب است.
برای صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضائی، بایستی ضرورت آن 
کننده، لحاظ و احراز شود. به همین جهت،  از سوی قاضی صادر 
کافی و الزم برای توجه اتهام به متهم شرط اصلی  دالئل و اسباب 
عدم  همچنین  است.  قضائی  نظارت  و  کیفری  تأمین  قرار  صدور 

تجاوز از تناسب قرار با اتهام انتسابی، از ضروریات است. 
و  کیفری  تأمین  قرارهای  میزان  و  نوع  با  انتسابی  اتهام  تناسب 
نظارت قضائی، موضوعی عمومی و پذیرفته شده در تمام قوانین 
و  کیفری  تأمین  قرار  دیگر،  سوی  از  است.  کیفری  دادرسی  آئین 
کتبا به  کامال شفاف و عادالنه،  نظارت قضائی بایستی در فرایندی 

متهم تفهیم و ابالغ شده و قابل اعتراض باشد.
آنها وضع و تعریف شده  که جرم سیاسی در قوانین  کشورهائی  در 
است و یا نشده و به آن عناوین دیگری از قبیل جرائم علیه امنیت 
قرارهای  تناسب  اصل  شود،  می  اطالق  کشور  خارجی  یا  داخلی 
کامال رعایت  با جرائم مذکور،  باید  و نظارت قضائی  کیفری  تأمین 
شود. حتی بسیاری از حقوقدانان معتقدند که چون انگیزه و سائق 
انگیزه های  انگیزه های شخص و فردی بلکه  متهمان سیاسی نه 

اجتماعی در راستای بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه است، 
اعمال مجازات  و در صورت  اعمال شود  آنها  برای  نباید مجازاتی 
گرفته شود و تأمین های ماخوذه  بایستی مجازات خفیفی در نظر 

هم بایستی بسیار خفیف تر نسبت به متهمان عادی باشد.
و  حوزه ها  از  بسیاری  مثل  ایران،  اسالمی  جمهوری  دادگستری  در 
مسائل دیگر، با عدم رعایت این اصل مهم مواجه هستیم. دوائر 
قضائی  نظارت  و  کیفری  تأمین  قرارهای  از  دادگستری،  و  امنیتی 
استفاده  سیاسی  متهمان  مورد  در  نامتعارف  و  نامتناسب  و  شدید 
تبدیل  متهمان  گونه  این  بر  دیگری  فشار  اهرم  به  را  آن  و  کرده 

می کنند. 

کیفری و نظارت قضائی انواع قرارهای تامین 
و  کیفری  تأمین  قرارهای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۲۱۷ ماده 

ح ذیل عنوان کرده است: نظارت قضائی را به شر
به  منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار 
یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان 
وی ، باز پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم، در  صورت وجود 

دالیل کافی، یکی از قرار های تأمین زیر را صادر می کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ی مضاعف بر  وثیقه سنگین، بار
شانه متهمان سیاسی

ث - التزام به معرفی نوبه  ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به 
مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح به حضور 
با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از 

محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
با  شده  تعیین  اقامت  محل  یا  منزل  از  خروج  عدم  به  التزام   - چ 
تجهیزات  با  نظارت  طریق  از  وجه التزام  تعیین  با  متهم  موافقت 

الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول 
یا غیرمنقول

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

التزام به حضور با قول شرف:
کیفری  تامین  قرار  خفیف ترین  شرف،  قول  با  حضور  به  التزام 
است. به موجب این قرار متهم با قول شرف ملتزم  می شود تا در 
صورت احضار، نزد مقام قضایی حضور یابد. این قرار باید در جرائم 
که خصوصیات اخالقی و  کم اهمیت و در مورد متهمی صادر شود 
اجتماعی او بیانگر پایبندی او به این قول است. متاسفانه ضمانت 
اجرایی برای عدم پایبندی متهم به این قول و تعهد در نظر گرفته 
نشده است و تنها ممکن است مرجع قضایی اقدام به صدور قرار 

تامین شدیدتری نماید.

التزام به حضور با تعیین وجه التزام:
در قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، متهم متعهد می شود 
گر از تعهد خود مبنی بر حضور در مرجع قضایی تخلف کند و در  که ا
که از سوی مقام قضایی  زمان احضار، حاضر نشود، مبلغ معینی را 
همان  معین  مبلغ  این  بپردازد.  دولت  صندوق  به  می شود  تعیین 

وجه التزام است.
در قرار التزام به حضور با قول شرف، متهم متعهد می گردد که بدون 
ج نشود و در صورت  اجازه ی مقام قضایی از حوزه ی قضایی خار
گردد. برای عدم اجرای این قرار از ناحیه  احضار، نزد مرجع حاضر 
متهم ضمانت اجرایی تعیین نشده است. پس مقام قضایی باید در 
که شخصیت و وضعیت متهم نشان دهنده ی  کم اهمیت تر  جرائم 

پایبندی او به تعهداتش باشد، اقدام به صدور این قرار نماید.
در قرار التزام به عدم خروج از حوزه ی قضایی با تعیین وجه التزام، 
خروج  عدم  بر  مبنی  خود  تعهد  از  گر  ا که  می گردد  متعهد  متهم 

احضار  مواقع  در  قضایی  مرجع  نزد  حضور  یا  قضایی  حوزه ی  از 
تعیین  قضایی  مقام  سوی  از  که  را  معینی  مبلغ  نمود،  سرپیچی 
می شود به صندوق دولت بپردازد. منظور از مبلغ معین وجه التزام 

است.
یا  که به صورت هفتگی  این قرار متهم متعهد می شود  به موجب 
گر متهم  ماهانه، خود را به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی نماید. ا
کند باید مبلغ معینی را به عنوان وجه  از این تعهد خود خودداری 

التزام به صندوق دولت بپردازد.

به  مسلح  های  نیرو  یا  کشوری  رسمی  مستخدمان  التزام 
حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم، پس از اخذ تعهد 

پرداخت از محل حقوق متهم از سازمان مربوطه:
مقام  نزد  احضار  صورت  در  که  شود  می  متعهد  متهم  قرار  این  در 
گر متهد به تعهد خود پایبند نباشد باید مبلغ  قضایی حاضر شود. ا
صندوق  به  خود  حقوق  محل  از  التزام  وجه  عنوان  به  را  معینی 

دولت بپردازد. صدور این قرار نیازمند موافقت متهم است.

موافقت  با  شده  تعیین  اقامت  محل  از  خروج  عدم  به  التزام 
تجهیزات  با  نظارت  طریق  از  التزام  وجه  تعیین  با  متهم 

الکترونیکی یا بدون نظارت مذکور:
همان طور که از نام این قرار مشخص است، با صدور این قرار متهم 
صورت  در  و  نشود  ج  خار خود  اقامت  محل  از  که  می شود  متعهد 
احضار، نزد مقام قضایی حاضر شود. در این صورت با استفاده از 
تجهیزات الکترونیکی، نظیر پابند یا دستبند، عدم خروج متهم از 
کنترل می شود. البته ممکن است از این تجهیزات  محل اقامت او 
برای نظارت استفاده نشود. در این قرار هم برای متهم وجه التزام 
معین می شود و در صورت سرپیچی متهم از تعهد خود، این مبلغ 
متهم  موافقت  با  قرار  این  شود.  پرداخت  دولت  صندوق  به  باید 

صادر می شود.

کفالت: قرار 
با صدور قرار کفالت، شخصی به عنوان کفیل تعهد می کند که متهم 
بار  واقع در هر  کند. در  نزد مقام قضایی حاضر  زمان معینی  را در 
احضار، مقام قضایی به کفیل ابالغ می کند که متهم را نزد او  ظرف 
این  از  کفیل  تخلف  صورت  در  کند.  حاضر  ابالغ  تاریخ  از  ماه  یک 

تعهد، مبلغ معینی به عنوان وجه الکفاله از او دریافت خواهد شد.
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اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا 
غیرمنقول:

این  صدور  با  است.  شدیدتر  قبلی  تامین  قرارهای  از  وثیقه،  قرار 
قضایی  مقام  نزد  احضار  صورت  در  که  می کند  تعهد  متهم  قرار 
کند، وثیقه سپرده شده  گر متهم از این تعهد تخلف  حاضر شود. ا
ضیط می شود. به محض صدور قرار اخذ وثیقه، عین مال توقیف 
سپرده  دادگستری  صندوق  به  باشد،  نقد  وجه  گر  ا یا  می شود. 
می شود. مال مورد وثیقه الزاما باید وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، 

مال منقول یا غیر منقول باشد.

بازداشت موقت: 
کیفری، قرار بازداشت موقت است. با صدور  شدیدترین قرار تامین 
این قرار آزادی متهم در طول تمام یا قسمتی از مرحله ی تحقیقات 
موقت،  بازداشت  قرار  صدور  می شود.  سلب  دادرسی  یا  مقدماتی 
تنها در جرائم خاصی، با وجود شرایط معین شده از طرف قانونگذار 
صادر  را  آن  نمی توان  جرمی  هر  خصوص  در  و  است  امکان پذیر 

نمود.
کیفری و نظارت قضائی:  شرایط و محدودیت های قرارهای تأمین 
و  شهروندان  فردی  آزادی های  به  نسبت  محدودیت  گونه  هر 
همچنین اموال آنها  قبل از صدور حکم قطعی الزم االجرا، برخالف 

اصل برائت و احترام به آزادی های فردی است.
و  حفظ  جامعه،  عمومی  نظم  حفظ  و  حقوق  رعایت  ضرورت  اما 
رعایت حقوق قربانیان جرم، عدالت توضیحی، رعایت موازنه  بین 
حقوق متهم و قربانی جرم و در نهایت اجرای عدالت، قانونگذار را 
که اجازه ی ایجاد چنین محدودیت هایی را در مورد  بر آن داشته 
رعایت  و  حفظ  برای  ولی  بدهد  تأمین  قرار  صدور  قالب  در  متهم 
موارد فوق، قانونگذار در ماده ی ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری 
ای  عدیده  موارد  با  تامین،  قرار  تناسب  رعایت  به   ،۱۳۹۲ مصوب 
و  مستدل  باید  قضائی  نظارت  و  تامین  قرار  است:  شده  متذکر 
موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، 
آثار جرم، سابقه  از بین رفتن  احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و 
متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت 

او متناسب باشد.
ماده ی فوق الذکر صرفا به تناسب میان قرار تامین و جرم ارتکابی 
که این تناسب باید در رابطه با نظارت  کتفا نکرده و معتقد است  ا

قضایی هم رعایت شود.
تبصره- اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 

چهار به باال است.  محکومیت انتظامی درجه ۴ ، عبارت است از 
:کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یکسال

ارتکابی  جرم  و  تامین  قرار  میان  تناسب  به  صرفا   ۲۵۰ ماده  البته 
که این تناسب باید در رابطه با نظارت  کتفا نکرده و معتقد است  ا

قضایی هم رعایت شود.
ضوابطی که در ماده فوق آمده ضوابط عام تناسب تأمین و نظارت 

قضائی، در مقابل ضوابط خاص هستند.

الف( ضوابط عام
۱- نوع و اهمیت جرم: اهمیت جرم در قوانین موجود تعریف نشده 
است ولی می توان گفت منظور از اهمیت جرم، قبح اجتماعی عمل 
ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد و نیز 
اهمیت جرم را نباید با میزان مجازات یکی دانست چون قانونگذار 

این دو را تفکیک کرده است.
که مجازات  ۲-  شدت مجازات: تأمین شدید برای جرائمی است 
به  خفیف  از  شدید  مجازات  شناخت  موارد  برخی  در  دارند  شدید 

بیست  شدت  مورد  در  اظهارنظر  مثاًل  نیست.  امکان  پذیر  سادگی 
ضربه شالق و یا دو ماه حبس نسبت به یک میلیون تومان جزای 
نقدی با توجه به وضعیت متفاوت فردی ،اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی اشخاص متهم مشکل است.
۳- ادله و اسباب اتهام:  قرار تأمین و نظارت قضائی، باید با میزان و 
ارزش دالیلی که برای انتساب اتهام به متهم نزد مقام قضایی اقامه 
شده تناسب داشته باشد هر چند که نوع اتهام و مجازات آن شدید 

باشد نباید تأمین و نظارت قضائی شدید باشد.
۴- احتمال فرار متهم: با توجه به اینکه فرار متهم موجب تضیع 
قرار   ، شود  می  عمومی  نظم  خوردن  برهم  و  جرم  قربانی  حقوق 
از فرار و  که  انتخاب شود  تامین و نظارت قضائی، باید به نحوی 
کرده و قاضی مکلف است ترتیبی  یا مخفی شدن متهم جلوگیری 
متهم  برای  قضائی  نظارت  و  تامین  میزان   و  نوع  که  کند  اتخاذ 

چنان بازدارنده باشد که او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد.
۵- جلوگیری از امحاء آثار جرم: در مواردی که آزادی متهم موجب 
کشف  برای  و دالیل مذکور  آثار  و  و دالیل جرم می شود  آثار  امحاء 

حقیقت و اجرای عدالت، اساسی باشد قرار بازداشت موقت، تأمین 
متناسبی خواهد بود.

۶- سوء سابقه ی متهم: باید از متهمینی که سابقه ی ارتکاب جرم 
که برای  از متهمی  کیفری دارند تأمین شدیدتری  و یا محکومیت 

نخستین بار مرتکب جرم شده است اخذ کرد.
البته در مورد تأثیر سابقه بر میزان و نوع تأمین و نظارت قضائی، 
نظر  به  و  شود  توجه  جرم  بودن  غیرعمدی  و  عمدی  به  بایستی 
اخذ  موجب  نباید  غیرعمدی  جرایم  ارتکاب  ی  سابقه  می رسد 

تأمین شدید شود.
حیثیت  و  شخصیت  جنس،  سن،  جسمی،  و  روحی  وضعیت   -۷
حیث  از  جسمی،  یا  روحی  بیماری های  به  متهم  ابتالی  متهم: 
حقوق انسانی بیمار و حقوق سایرین به لحاظ پیشگیری از سرایت، 
و  پیری  لحاظ  از  متهم  سن  همچنی  و  است  مؤثر  تأمین  نوع  در 
که قانونگذار  صغیر بودن در نوع تأمین مؤثر خواهد بود به طوری 
متهم  جنس  است.  کرده  پیش بینی  ویژه ای  مقررات  اطفال  برای 
نظارت  و  کیفری  تأمین  قرار  صدور  در  تاثیرگذار  موارد  از  یکی  هم 
قضائی است. صدور قرارهای شدید برای زنان خاصه زنان حامله 
و  جسمی  سالمت  خردسال،  کودک  و  شیرخوار  فرزندان  صاحب  و 
روحی مادر و فرزند را در معرض خطر قرار می دهد. منظور از حیثیت 
متهم، شخصیت اجتماعی، شغل، تحصیالت و موارد دیگری است 
قرار  کننده  صادر  قاضی  توجه  مورد  ضوابط  سایر  کنار  در  باید  که 

تأمین و نظارت قضائی، قرار گیرد.

ب( ضوابط خاص
تأمین  قرار  صدور  جرایم  برخی  برای  قانونگذار  موارد  برخی  در 
خاص  تأمین  برای  ویژه ای  شرایط  یا  می داند  ضروری  را  خاصی 
کنده است بطور مثال: پیش بینی می کند که در قوانین مختلف پرا

تشدید  قانون   ۵ ماده   ۵ تبصره  و   ۳ ماده   ۴ تبصره  موجب  به    -۱
مجمع  مصوب  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشا  مرتکبین  مجازات 
تشخیص مصلحت نظام مصوب  سال ۱۳۶۷، هرگاه میزان رشوه 
بیش از مبلغ دویست هزار ریال و مبلغ اختالس بیش از ده هزار ریال 

باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.
هر  در  نباید  االلتزام  وجه  یا  الکفاله  وجه  یا  وثیقه  مبلغ  همچنین  
درخواست  خصوصی  مدعی  که  باشد  خسارت هایی  از  کمتر  حال 
از حداقل مجازات  نباید  بازداشت موقت  قرار  نیز مدت  و  می کند. 

مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نماید.
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جرم سیاسی در جمهوری اسالمی ایران: 
ح مباحث زیاد در مجلس و نشریات  پس از سال های طوالنی و طر
کش و قوس های مختلف، نهایتا قانون جرم سیاسی مشتمل بر  و 
خ بیستم اردیبهشت ماه  شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مور
یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در 

تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
و  حدود  تعیین  و  مذکور  قانون  در  سیاسی  جرم  تعریف  جای  به 
ثغور آن، صرفا به مصادیقی از جرائم عادی اشاره شده است که در 
قانون، جرم  ماده یک همین  در  ج  بودن شرایط مندر دارا  صورت 

سیاسی محسوب می شود.
چنانچه  قانون  این   )۲( ماده  در  ح  مصر جرائم  از  یک  هر  ۱ـ  ماده 
یا  سیاسی  نهادهای  و  مدیریت  علیه  کشور  امور  اصالح  انگیزه  با 
آنکه  بدون  یابد،  ارتکاب  کشور  خارجی  یا  داخلی  سیاست های 
مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی 

محسوب می شود. 
ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده )۱( این 
به  افتراء  یا  توهین  ـ  الف  می شوند.  محسوب  سیاسی  جرم  قانون 
رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان 
رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
مسؤولیت  واسطه  به  نگهبان  شورای  اعضای  و  خبرگان  مجلس 
که در  کشور خارجی  آنان. ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی 
قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 
ج  ـ جرائم مندر )۵۱۷( قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات. پ 
در بندهای)د( و )هـ( ماده)۱۶( قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، 
انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های 
دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷. ت ـ جرائم مقرر در قوانین 
شورای  مجلس  جمهوری،  ریاست  رهبری،  خبرگان  انتخابات 
و  مجریان  استثنای  به  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  و  اسالمی 

کاذیب ناظران انتخابات. ث ـ نشر ا

نتیجه گیری 
اتهام  بودن  سیاسی  »تشخیص  سیاسی  جرم  قانون   ۵ ماده  طبق 
متهم  است.  ح  مطر آن  در  پرونده  که  است  دادگاهی  یا  دادسرا  با 
اول  پایان جلسه  تا  و  از رسیدگی در دادسرا  می تواند در هر مرحله 
دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. 
کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید.  مرجع رسیدگی 

شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی 
کیفری است.

در این ماده، متهم حق دارد تا نسبت به »غیر سیاسی« بودن اتهام 
کند ولی عکس این حالت یعنی اعتراض به  خود ایراد و اعتراض 

سیاسی بودن اتهام از سوی متهم، امکان پذیر نیست!
قانون جرم سیاسی به سان قانون حفظ حقوق شهروندی دوران 
ریاست جمهوری محمد خاتمی یا منشور شهروندی دوران ریاست 
جمهوری حسن روحانی ، فقط مصرف تبلیغاتی داشته و عمال تا به 
امروز که شش سال از تاریخ الزم االجرا شدن آن سپری شده، در مورد 
هیچ متهم سیاسی اعمال و استفاده نشده است و متهمان سیاسی، 
نامیده  امنیت  علیه  متهمان  و  انقالب  ضد  عناوین  با  همچنان 
سیاسی،  جرم  شدن  شناخته  رسمیت  بدون  بی شک  می شوند. 
حفظ و رعایت حقوق متهمان سیاسی، چه در مرحله ی بازپرسی و 

کمه و چه در دوران حبس نیز ، محلی از اعراب ندارد. محا
شیوه های  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  دادگستری  و  امنیتی  دوائر 
از طریق  مختلف به متهمان سیاسی اعمال فشار می کنند و فشار 
فعاالن  کثر  ا است.  طرق  این  از  یکی  سنگین،  وثیقه های  صدور 
مادی  لحاظ  از  جامعه  متوسط  یا  و  پائین  طبقات  جزء  سیاسی، 
غیر  و  نقدی  از  اعم  سنگین  وثیقه های  توثیق  بی شک  و  هستند 
وثیقه  و  خانواده  آنها،  برای  را  مختلفی  دشواری های  نقدی، 

گذارانشان ایجاد می کند. 
یا  کفالت  قرار  مثل  تر  خفیف  کیفری  تأمین  قرارهای  صدور  قطعا 
سعی  ولی  دارد  انتسابی  اتهامات  با  بیشتری  تناسب  التزام،  قرار 
وافر بر این است که با صدور و تحمیل چنین وثیقه هائی - که گاه 
یا در توثیق آن دچار  به توصیه ی دوائر امنیتی صورت می گیرد - 
مشکل شوند و یا به لحاظ عجز از توثیق وثیقه، راهی زندان شوند.
اراده ی متهمان  و  انگیزه  در هر دو صورت، هدف اصلی، خلل در 
که در بیشتر مواقع، مفید فائده واقع نشده و بر عزم  سیاسی است 
جدی فعاالن سیاسی خدشه ای وارد نمی کند. با توجه به تجربه ی 
کثر موکلین سیاسی ام در توثیق وثیقه ها با مشکل  شخصی خودم، ا
مواجه بودند و وقتی در مقام اعتراض به قضات صادرکننده ی این 
وثیقه ها، مبنی بر عدم تناسب وثیقه با اتهام انتسابی حتی با توجه 
کیفری جمهوری اسالمی بر می آمدم، اظهار می داشتند  به قوانین 
که مصلحت چنین اقتضا می کند. پاسخ من به چنین اظهار نظری 

این بود که مصلحت را قانون تعیین می کند نه اشخاص!

جواد عباسی توللی
شهروندان بهایی به  عنوان  بزرگ ترین گروه اقلیت مذهبی پس 
از مسلمانان اهل سنت در ایران  شناخته می شوند که در دو 
قرن اخیر و به  ویژه پس از انقالب ۱۳۵۷، همواره با آزار و 

اذیت و سرکوب روبه رو بوده اند.
حکومت  آمدن  کار  روی  زمان  از  بهایی  دیانت  پیروان 
جمهوری اسالمی در ایران، تحت فشار و ارعاب قرار دارند 
تحصیل،  از جمله حق  بسیاری حقوق شهروندی خود  از  و 
مذهبی خود  مراسمات  آزادانه  برگزاری  و حق  اشتغال  حق 

محرومند.
در طول دهه های گذشته بسیاری از این شهروندان با اتهامات 
واهی از جمله »ارتباط با دول متخاصم« و »اقدام علیه امنیت 
ملی« به زندان افتاده اند. در این میان اما قضات دادگاه انقالب 
»صدور  با  شهروندان،  این  پرونده  به  رسیدگی  جریان  در 
که  شرایطی  در  آن هم  میلیاردی،  چند  و  سنگین«  وثیقه های 
بسیاری از بهاییان ایران از فعالیت اقتصادی محروم شده اند، 
سعی در اعمال فشار مضاعف بر پیروان این دیانت داشته اند.

سرکوب  از  روش  این  بیشتر  بررسی  برای  ما«  »حقوق 
با  اعمال می شود،  ایران  قضاییه  قوه  از سوی  که  مضاعف 
استاد  و  بهاییان  بین المللی  جامعه  سخنگوی  ثابتان،  فرهاد 
کرده  گفت و گو  کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  در  اقتصاد  دپارتمان 

است.

حقوق ما: قوه قضاییه چگونه از این مکانیسم برای سرکوب 
وثیقه های  آیا  است؟  برده  بهره  بهایی  شهروندان  بیشتر 

سپرده شده به دادگاه ها آزاد و رفع توقیف می شوند؟
ثابتان: به طور کلی، زمانی که یک بهایی را به اتهامات واهی 
سنگین  بسیار  وثیقه های  صدور  با  فقط  می کنند،  بازداشت 
موقت  به صورت  بتواند  تا  می شود  داده  او  به  آزادی  اجازه 
آزاد باشد. در بیشتر موارد، مبلغ این وثیقه ها به قدری باالست 
که یک نوع خفقان اقتصادی برای بهاییان به وجود می آورد. 
به عنوان مثال، تا زمانی که این وثیقه در اختیار و در دسترس 
مالک قرار ندارد، امکان فروش یا گرفتن وام از بانک برای 
امورات روزمره از آن ها سلب می شود و با یک محدودیت 

شدید اقتصادی مواجه می شوند.
که  باالست  قدری  به  موارد  برخی  در  وثیقه ها  این  میزان 
بهاییان استطاعت پرداخت و تأمین آن را به دلیل نداشتن منابع 
مالی ندارند. به همین دلیل مجبور می شوند از دوست و آشنا 
در  و  باز می مانند  آن  تأمین  از  کلی  به طور  یا  کنند  تقاضا 

بازداشت باقی می مانند.
به  را  ملکی  سند  هنگامی که  حتی  که  است  این  دیگر  نکته 
به  آنچنان  پرونده  به  رسیدگی  زمان  مدت  می گذارند،  وثیقه 
طول می انجامد که فرد متهم یا وثیقه گذار، از فعالیت اقتصادی 
محروم می شود و امکان رسیدگی به زندگی روزمره از او 

سلب می شود.
همچنین نسبت این وثیقه ها به اتهاماتی که زده می شود بسیار 
ناعادالنه و غیرمنصفانه است. ما می دانیم که میزان وثیقه با 
اتهام انتسابی باید متناسب باشد. به عنوان مثال مقدار وثیقه 
صادر شده در رابطه با اتهام قتل باید خیلی بیشتر از میزان 
ناصحیح  و  ناوارد  اتهامات  مثال  با  رابطه  در  وثیقه  صدور 

فرهاد ثابتان: 
وند رسیدگی  صدور وثیقه های سنگین ر
ونده بهاییان را ناعادالنه تر می کند به پر
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اخالل در امنیت عمومی که به بهاییان منتسب می کنند، باشد. 
برای نمونه، یک شخص بهایی ممکن است صرفا به خاطر 
داشتن یک کتاب مجبور شود سند خانه اش را وثیقه بگذارد. 
بنابراین نسبت اتهامات وارده با میزان وثیقه های تعیین شده، 
بسیار بسیار نامتناسب است. اخیرا یک بهایی کانادایی که به 
تومان  میلیارد  تأمین چهار  به  بود، مجبور  ایران سفر کرده 
وثیقه  قرار  میزان  این  شد.  وثیقه  دالر(  ۱۶۰هزار  )حدودا 
هم  دادگاه ها  در  و  است  اساس  بی  کامال  که  اتهاماتی  برای 

نتوانستند هیچ شواهدی برای آن ارائه دهند، ناعادالنه است.
نتیجه می گیریم هدف از صدور  آنچه که اشاره شد،  تمام  با 
اقتصادی  خفقان  و  محدودیت  اعمال  جهت  وثیقه های  چنین 
ادامه  را  خود  اقتصادی  فعالیت های  نتوانند  که  است  بهاییان 

دهند.

حقوق ما: آیا در رابطه با رفع توقیف و آزاد شدن وثیقه ها 
پس از پایان محکومیت شهروندان بهایی، اطالعی دارید؟ آیا 

وثیقه ها به آن ها بازگردانده می شود؟
ثابتان: تا آنجا که اطالع داریم، وثیقه ها بعد از مراحل دادگاه و 
بعد از اعالم محکومیت، بازگردانده شده است. ولی وثیقه های 
بسیار  دادگاه  روند  و  ندارد  تناسبی  اتهام  نوع  با  که  سنگین 
طوالنی است، سختی ها و مشکالت زیادی برای بهاییان ایجاد 
کرده است. تا آنجا که ما اطالع داریم وثیقه ها بازپرداخت شده 
است. اطالعی در این زمینه که قوه قضاییه وثیقه های تأمین 

شده را در چه حسابی قرار می دهد، نداریم.
در ایران، در تمام مراحل دادرسی و از زمانی که به منزل 
را  او  اموال  و  امالک  و  بهایی هجوم می برند  یک شهروند 
پایان  دادرسی  وقتی که  تا  می کنند  بازداشت  او  و  مصادره 
می  یابد و ممکن است ماه ها به طول بیانجامد، این مسأله کامال 
مشخص شده که تنها جرم آن ها، بهایی بودن شان است و هیچ 
ارتباطی با اتهاماتی نظیر »اقدام علیه امنیت ملی یا اخالل در 
نظم و امنیت عمومی« ندارد چراکه هیچ مدرکی هم در این 
زمینه وجود ندارد. مساله امنیت باالخره باید در قانون تعریف 
شناخته شده ای داشته باشد اما در قوه قضاییه ایران با ارائه 
یک تعریف وسیع، آن را دستاویز قرار می دهند. این مسأله 
فقط مختص بهاییان نیست و در رابطه با هر کسی با ایده و آرا 
متفاوت و زندانیان سیاسی استفاده می شود. از نظر مقامات 
حکومتی ایران، همه آن ها مخل امنیت ملی هستند صرفا به 

جهت اینکه باور و ایده خاص خودشان را دارند.

حقوق ما: در سال های گذشته، بسیاری از شهروندان بهایی 
روانه  و  بازداشت  اسرائیل«  دولت  با  »ارتباط  اتهام  با  را 

زندان کرده اند، آیا تاکنون مقامات قضایی ایران، شواهد و 
مدارکی هم در این زمینه ارائه داده اند؟

ثابتان: به هیچ وجه. تنها نکته ای که مطرح می شود این است 
که طی یک رویداد تاریخی و تصادف جغرافیایی و ۸۰ سال 
پیش از به وجود آمدن کشور اسرائیل، بنیانگذار آیین بهایی، 
حضرت بهاء اهلل را دولت وقت قاجار به دولت عثمانی تبعید 
کرد و او به همین دلیل به مناطق فلسطینی عکا و حیفا سفر 

کرده است.
اسرائیل  در  بهاییان  شهروندان  از  شماری  حاضر  حال  در 
مقدسین  همچنین  آنجاست.  هم  اداری شان  سازمان  و  هستند 
بهایی در آنجا دفن شده اند و زیارتگاه بهاییان است. مسئوالن 
شهروندان  از  شماری  حضور  صرف  اما  ایران  حکومتی 
این کشور  یا وجود چند مکان مقدس در  اسرائیل  بهایی در 
را جرم تلقی می کنند. هیچ کس نمی تواند چنین چیزی را قبول 
در  هم  آیا می توان گفت چون مسیحی ها  مثال  به عنوان  کند. 
جاسوس های  مسیحی ها  پس  دارند،  کلیسا  و  هستند  اسرائیل 

اسرائیل اند. این منطق اصال نمی تواند قابل قبول باشد.
در واقع تاکنون حتی یک مورد مدرکی در رابطه با ارتباط 
شهروندان بهایی ایران با دولت اسرائیل ارائه نشده و جامعه 
بهایی به طور کلی غیرسیاسی است و اصال با سیاست ُدَول 
از جمله سیاست دولت اسرائیل کاری ندارد. آنجا فقط و فقط 
به عنوان یک سازمان دینی مثل ادیان دیگر وجود و حضور 

دارد.

قوه قضائیه ایران، اغلب مخالفان سیاسی را پس از بازداشت 
توسط نهادهای امنیتی به عناوین اتهامی ای نظیر »اقدام علیه 
برهم  به قصد  تبانی  و  اجتماع  نظام،  علیه  تبلیغ  ملی،  امنیت 
برای  بهانه  طریق،  این  از  تا  می سازد  متهم  ملی«  امنیت  زدن 
را  انتسابی  اتهامات  با  متناسب  سنگین  وثیقه های  صدور 

بیابد.
ی برای سرکوب مضاعِف فعاالن  به کارگیری وثیقه به عنوان ابزار
مدنی و مدافعان حقوق بشر توسط قوه قضائیه در حالی است 
که در اصول ۲۲، ۳۲، ۳۹، ۳۷ قانون اساسی ایران، به صراحت 
کرامت انسانی افراد و عدم توقیف غیرقانونی  بر موضوع حفظ 

کید شده است. اشخاص تأ
ایران  در  سیاسی  متهمان  برای  سنگین  وثیقه های  صدور 
به هیچ عنوان با فعالیت های مسالمت آمیز آنها تناسبی ندارد.

خزائلی،  معین  با  موضوع  این  بیشتر  بررسی  برای  ما«  »حقوق 
کن سوئد، گفت و گو کرده است. حقوق دان و روزنامه نگار سا

ابزار  و  سرکوب  وسیله  یک  به  سنگین  وثیقه های  چگونه  سوال: 
برای  سنگین  وثیقه های  صدور  آیا  است؟  شده  تبدیل  فشار 

فعاالن سیاسی، اجتماعی، صنفی و مدنی مبنای قانونی دارد؟ 
معین خزائلی: موضوع وثیقه در قوانین بین الملل به حق آزادی 
مربوط می شود. به ویژه اینکه در قوانین یاد شده بر ممنوعیت 

بر  قوانین  این  در  کید شده است.  تأ افراد  بازداشت غیرقانونِی 
باید  حتما  افراد  بازداشت  که  می شود  کید  تأ مسأله  این  ی  رو
مستند به قوانین مدون، به دستور مقامات قضایی، مستند به 
که  کشور باشد چرا دالیل مشخص و بر اساس روند قانونی  هر 
قوانین کشورها در این زمینه متفاوت است. در حقیقت هدف 
مسئولیت  کشورها،  قضایی  نظام  و  دستگاه  که  است  این 
می توان  که  است  صورت  این  در  بپذیرند.  را  افراد  بازداشت 
فرد  برای  اتفاقی  گر  ا و  کرد  پاسخ گو  را  کشور  هر  قضایی  نظام 
رعایت  به  را  قضایی  مرجع  می توان  بیافتد،  شده  بازداشت 

قانون مجبور کرد. 
به  معطوف  بیشتر  وثیقه  بحث  هم  ایران  داخلی  قوانین  در 
که  که مقام قضایی به دالیلی تشخیص می دهد  زمانی است 
آن  به  قانون  که در  قواعد و مشخصاتی  بر اساس  آزادی متهم 
اشاره شده، به صالح نیست )در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آئین 
کیفری به این مسأله اشاره شده است(. به این معنا  دادرسی 
بازداشت  در  باید  دالیلی  به  متهم  که  می شود  داده  تشخیص 
بماند یا در مواردی که بازداشت متهم و ماندنش در بازداشت 
و  متهم  به  پایدار  دسترسی  از  اطمینان  برای  ندارد،  ضرورتی 
به عبارت دیگر  وثیقه صادر می شود.  قرار   ، او فرار  از  جلوگیری 
از حق  بتواند  تا متهم  وثیقه صادر می شود  در چنین شرایطی 
آزادی خود بهره مند شود. در نتیجه هدف از صدور قرار وثیقه 

صدور وثیقه های سنگین برای متهمان 
وح قوانین  سیاسی؛ غیر قانونی و برخالف ر
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صرفا دسترسی به متهم است. ضمن اینکه باید در نظر داشت 
افرادی که برای شان وثیقه صادر می شود، صرفا متهم هستند و 

هنوز مجرمیت آن ها ثابت نشده است.
 با توجه به اینکه اصل کلی در قواعد و قوانین حقوقی، بر برائت 
در  صرفا  بازداشت،  قرار  صدور  یا  وثیقه  قرار  اعمال  است، 
راستای دسترسی به متهم است. یعنی قانونا نه جنبه مجازات 

و نه جنبه اعمال فشار دارد. 

در  سنگینی  وثیقه های  معموال  سیاسی  زندانیان  برای  ما:  حقوق 
نظر می گیرند. آیا این رویکرد متناسب با اتهامات منتسب به این 
چقدر  وثیقه  تعیین  در  قاضی  اختیارات  حوزه  است؟  زندانیان 

است؟ 
کردم، بر اساس قانون، هدف از تعیین  که قبال اشاره  همانطور 
که در ماده  قرار وثیقه و تمام قرارهای تنوین قضایی، به نحوی 
۲۱۳ قانون دادرسی کیفری هم آمده، دسترسی به متهم، حضور 
مخفی  و  فرار  از  جلوگیری  و  دادرسی  روند  در  متهم  موقِع  به 
کی خصوصی  شدن او است. نکته مهم تر آنکه در جایی که شا
وجود داشته باشد، تضمین حقوق بزه  دیده و جبران خسارت 
ی  که نظام قضایی جمهور مد نظر است اما ما شاهد هستیم 
مدنی،  فعاالن  برای  موارد،  همه  اتفاِق  به  قریب  در  اسالمی، 
فعاالن  و  روزنامه نگاران  سیاسی،  فعاالن   ، بشر حقوق  فعاالن 
و  عرفا  نه  که  می کند  صادر  وثیقه ای  قرارهای  یست،  ز محیط 

عدال منطقی نیست. 
به  توهین  اتهام  برای  یا  کاذیب  ا نشر  اتهام  برای  به عنوان مثال 
صادر  میلیاردی  وثیقه  قرار  روزنامه نگاران،  برای  اشخاص، 
اقدام  این  قانون،  متن  اساس  بر  موارد  این گونه  در  می کند. 
و  شرایط  تشخیص  به  توجه  با  قضات  و  نیست  غیرقانونی 
، اقدام به این کار  اینکه لزوم صدور قرار وثیقه وجود دارد یا خیر

می کنند.
فعاالن سیاسی،  فعاالن مدنی،  به  انتسابی  اتهامات  ایران،  در 
یست و روزنامه نگاران، همه زیرمجموعه جرائم  فعاالن محیط ز
بازداشت  دستور  آنها  برای  سادگی  به  و  می گیرند  قرار  امنیتی 
گفته  به متهم  بازداشت  از صدور دستور  صادر می شود. پس 
گر شخص  ، تأمین وثیقه شده است. ا می شود که شرط آزادی او
امکان تأمین قرار وثیقه را نداشته باشد، در بازداشت می ماند. 

که یک روزنامه نگار ]با آن میزان از درآمد[ نتواند  واضح است 
کند. ما شاهد  قرار وثیقه یک میلیارد تومانی یا بیشتر را تأمین 
تخصیص  از  که  استفاده ای  حقیقت  در  اینجا  که  هستیم 
غیرقانونی  استفاده  می شود،  تأمینی  قرارهای  و  وثیقه  قانونی 
آن  از  فشار  ابزار  عنوان  به  که  چرا است  قوانین  روح  برخالف  و 
آیین  قانون   ۲۳۸ ماده  طبق  اینکه  ضمن  می شود.  استفاده 
آزاد   .۱ دارد:  شرط  سه  بازداشت  قرار  صدور  کیفری،  دادرسی 
بودن متهم موجب شود که ادله و آثار و مستندات اثبات جرم 
از برود. ۲. متهم امکان مخفی شدن یا فرار کردن را داشته باشد. 

۳. آزاد بودن متهم باعث اخالل در نظم عمومی شود. 
کرده است   محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه به تازگی اعالم 
که آزاد بودن شان باعث اخالل در امنیت  متهمان و مجرمانی 
می شود و جرایم خشن مرتکب شده اند، مرخصی و قرار وثیقه 
در  هم  دادگستری  مستقل  وکالی  نمی گیرد.  تعلق  آن ها  به 
یا  مدنی  فعالین  برای  چرا  کردند  اعالم  گفته ها  این  به  کنش  وا

بودن  آزاد  که  چرا می شود؟  صادر  بازداشت  قرار  روزنامه نگاران 
این افراد، خللی در نظم جامعه وارد نمی کند. 

نشر  اتهام  به  مثال  که  ی  روزنامه نگار شدن  آزاد  مثال  عنوان  به 
ادله  و  اثار  رفتن  بین  از  موجب  نه  شده،  بازداشت  کاذیب  ا
که مطلب مورد نظر قبال منتشر شده و در دسترس  می شود چرا
که محل  کردن و مخفی شدن را دارد چرا است، نه امکان فرار 
نظم  در  خللی  او  بودن  آزاد  اینکه  و  است  مشخص  کارش 
عمومی جامعه هم ایجاد نمی کند. در نتیجه قرار بازداشتی که 
ی به  گر نیاز صادر شده صرفا برای اعمال فشار بر متهم است. ا
ی هم به وثیقه وجود نخواهد  قرار بازداشت نباشد بنابراین نیاز
داشت. در نتیجه قرار بازداشت را به عنوان یک عامل ابتدایی 
وثیقه  قرار  به  را  آن  بعد  و  می کنند  صادر  فشار  عامل  یک  و 
مستند می کنند. یعنی این اختیار را به متهم می دهند که وثیقه 
برخالف  این  و  باشد  آزاد  و  کند  تامین  را  یا دو میلیاردی  یک 

اصل تناسب جرم و مجازات است.

 یک اصل بسیار کلی در حقوق وجود دارد بر این مبنا که جرم 
حقوقی  روندهای  و  باشند  تناسب  در  هم  با  باید  مجازات  و 
جرم  گر  ا مثال  عنوان  به  باشند.  داشته  تناسب  هم  با  باید 
کسی رد شدن از چراغ قرمز است نمی توان او را به مدت یک 
قرار  با  تناسبی  هیچ  اساسا  جرم  این  که  چرا کرد  بازداشت  ماه 
تأمینی که صادر می شود ندارد. درباره بقیه جرایم هم به همین 

صورت است. 
و  بشری  حقوق  فعالیت های  افراد،  به  توهین  کاذیب،  ا نشر 
با  تناسبی  قوانین، هیچ کدام  اساس  بر  این دست،  از  مواردی 
شاهد  گذشته  سال  ندارند.  بازداشت  طوالنی مدت  قرارهای 
ماه  سه  از  بیش  میمندی نژاد  شارمین  بازداشت  که  بودیم 
دلیل  از  نمی دادند.  ارائه  هم  دلیلی  هیچ  انجامید.  طول  به 
قانونی  مستند  هیچ  بازداشت  زمان  مدت  طول  و  بازداشت 
اینکه چرا  بر  ارائه نشد. حتی دلیلی مبنی  از سوی دادستانی 
تبدیل به قرار وثیقه نمی کنند، ارائه ندادند. همه این ها به این 
دلیل است که بر متهمان فشار بیشتری وارد کرده و از دسترسی 

متهم به وکیل جلوگیری کنند. 
 ۴۸ ماده  تبصره  اساس  بر  امنیتی  جرائم  در  که  می دانیم  ما 
اضافه  گذشته  سال های  در  که  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
به  دسترسی  اجازه  مقدماتی  مرحله  در  امنیتی  متهمان  شد، 
که دستگاه  وکیل ندارند. این موضوع از جمله راه هایی است 
قضایی با صدور قرارهای بازداشت طوالنی مدت، تالش دارد 

تا از دسترسی متهم به وکیل ممانعت کند.
گر پرونده یک متهم سیاسی خیلی زود جمع بندی شده و به  ا
از لحاظ قانونی موظف  دادگاه فرستاده شود، آن وقت قضات 
داشته  دسترسی  خود  وکیل  به  متهم  دهند  اجازه  که  هستند 
اتفاق  این  مدت  طوالنی  بازداشت های  قرار  درمورد  اما  باشد. 
به  می شود،  صادر  بازداشت  قرارهای  این  زمانی که  نمی افتد. 
را  آن ها  نتواند  متهم  که  شود  می  صادر  وثیقه ای  قرارهای  تبع 
تأمین کند. بعد از آن خیلی راحت می گویند که ما به متهم این 
اختیار را دادیم اما متهم توان تأمین آن را نداشت. در حقیقت 
توپ را در زمین متهم می اندازند. برای یک روزنامه نگار تأمین 
به  کاذیب  ا نشر  اتهام  برای  میلیاردی  چهار  یا  سه  وثیقه  قرار 
آیین دادرسی  قانون  که  انتسابی و شرایطی  اتهام  با  هیچ وجه 

کیفری برای صدور وثیقه مشخص کرده، تناسب ندارد.
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ایران  همچون  کشورهایی  به  اینکه  مگر  کند  فرار  خود  زندگی 
پناه ببرد که نظام حقوقی استانداردی ندارند. در این گونه مواقع 

وثیقه می تواند متناسب با جرم صادر شود.
به گونه ای  و  سرکوب  جهت  در  ی  ابزار وثیقه،  صدور  ایران  در 
کردن  کت  سا جهت  در  یاد  ز فشار  اعمال  و  گروگان گیری 
معترض  یک  که  زمانی  از  ایران  در  است.  سیاسی  معترضان 
او  کردن  خنثی  برای  یادی  ز تالش های  می شود،  دستگیر 
انتساب  و  ی  اجبار اعتراف  گرفتن  با  ابتدا  می گیرد.  صورت 
سنگین  احکام  اعترافات،  همان  مبنای  بر  سنگین  اتهامات 
بکشانند.  سکوت  به  را  او  طریق  بدین  تا  می کنند  صادر 
صدور  ساز  بستر  سنگین  اتهام های  انتساب  حقیقت  در 

وثیقه های سنگین هم می شود.
در قوه قضاییه، صدور وثیقه های سنگین برای فعاالن مدنی و 

سیاسی به یک روال تبدیل شده است. اخیرا برای امیرحسین 
به  که  آبان  سراسری  اعتراضات  شدگان  بازداشت  از  مرادی، 
زندان  شرایط  و  مبتالست  هم  جدی  بسیار  پوستی  ی  بیمار
که به  ی او شده و این امکان وجود دارد  باعث پیشرفت بیمار
عفونت خونی بیانجامد و خطر جدی برای او ایجاد کند، چهار 
میلیارد تومان وثیقه تعیین شده است. این در حالی است که 
وثیقه،  به عنوان  مسکونی  خانه  دو  سند  سپردِن  وجود  با  حتی 
در  است.  نشده  تأمین  دادگاه  توسط  شده  صادر  وثیقه  میزان 
الزم  وثیقه گذار  چند  مالکیت  سند  دست کم  شرایطی  چنین 
، مبلغ وثیقه را متناسب  است. حتی در این شرایط بسیار دشوار
با امکانات خانواده تعیین نکرده اند و بدین ترتیب اطرافیان و 

خانواده متهم را تحت فشار قرار داده اند.
مراجع قضایی ایران با صدور وثیقه های سنگین در حقیقت 

به  برای  ی  ابزار به عنوان  وثیقه  مکانیسم  از  ایران  قضایی  نظام 
در  این  می کند.  استفاده  سوء  افراد  آزادی  حق  گرفتن  گروگان 
هر  اولیه  و  ذاتی  حقوق  جمله  از  آزادی،  حق  که  است  حالی 
آن  بر  هم  المللی  بین  اسناد  در  که  می شود  محسوب  انسان 

کید شده است. تأ
سزاوار  فردی  هر   ، بشر حقوق  جهانی  اعالمیه  سوم  ماده  طبق 
همچنین  است.  فردی  امنیت  و  آزادی  زندگی،  به  محق  و 
به موجب ماده ۹ اعالمیه یاد شده، هیچ کس نباید مورد توقیف، 

حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
قرار های تامین کیفری، به طور کلی یک نوع قرار محدود کننده 
به منظور آزادی می باشند که باعث ضمانت متهم برای حضور 
کمه و اجرای حکم هستند تا زمانی  در مراحل تحقیقات، محا
که متهم احضار می گردد، در زمان معین حاضر و در دسترس 

قرار داشته باشد.
غیر  دارایی  یا  و  مال  وجه  به  وثیقه،  قرار  حقوقی  یف  تعار در 
منقول گفته می شود که در ازای شرایط موجود، نزد طرف قرارداد 

یا دادگاه به عنوان ضمانت گذاشته می شود.
و  ابزار سرکوب فعاالن مدنی  به  را  ایران، وثیقه  چرا قوه قضائیه 
کشورهای  یکردی در  آیا چنین رو کرده است؟  سیاسی تبدیل 
ی  دیگر هم سابقه داشته است؟ در چنین شرایطی، چه راهکار

ی مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی است؟ پیش رو
طرح  با  موضوع،  این  بیشتر  بررسی  برای  ما«  »حقوق  مجله 
و  پزشک  هاشم،  نایب  حسن  با  دست،  این  از  پرسش هایی 

مدافع حقوق بشر گفت و گو کرده است.

سرکوب  ابزار  عنوان  به  وثیقه  از  ایران  در  قضاییه  قوه  ما:  حقوق 
گروگان  استفاده می کند و فعاالن مدنی و سیاسی را با این روش 
می گیرد و آزار می دهد. به نظر شما آیا چنین رویکردی، نظیری در 

دنیا دارد؟
وجود  وثیقه  به  مربوط  قوانیِن  کشورها  تمامی  در  هاشم:  نایب 
انتسابی  جرم  و  اتهام  با  متناسب  کامال  وثیقه  میزان  اما  دارد 
متهم،  یک  که  زمانی  ویژه  به  می شود.  صادر  متهم  هر  برای 
یانی به او وارد شده باشد،  کی خصوصی داشته و ضرر و ز شا
صادر  کی  شا احتمالی  خسارت  جبران  جهت  در  وثیقه  قرار 

می شود.
باشد،  نداشته  خصوصی  کی  شا متهم،  زمانی که  همچنین 
مسأله  می شود.  صادر  متهم  فراِر  از  جلوگیری  برای  وثیقه  قرار 
که  یادی حل شده چرا فرار مجرمین از نظر بین المللی تا حد ز
کنترل  را  موارد  این  می تواند  جهان  سطح  در  بین الملل  پلیس 
محل  از  نمی تواند  راحتی  به  متهم  هم  دلیل  همین  به  کند. 

ی  وگان گیر حسن نایب هاشم: وقتی وثیقه ابزار گر
است؛ باید با قوانین ناعادالنه مقابله کرد
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متهمان را تحت فشار قرار می دهند تا برای رفع توقیف از اموال 
زندان  به  را  خودش  زودتر  چه  هر  او  شده،  که  هم  وثیقه گذار 
معرفی کند. همچنین افراد وثیقه گذار ممکن است در شرایطی 
که بخواهند وثیقه هرچه زودتر به آن ها بازگردانده شود.  باشند 
فشار  در  متهم  گرفتن  قرار  به  منجر  شرایط  مجموعه  بنابراین 
در  که  وثیقه گذار تضمین دهد  به  باید مدام  او  روانی می شود. 
افراد خانواده سعی  دسترس است. در چنین شرایطی معموال 
که آن ها  کنند اما به این معنی نیست  می کنند وثیقه را تأمین 
حاصل  است  ممکن  که  چرا  دارند  را  وثیقه  مالی  تأمین  توان 
گذاشته  باشند الجرم  دسترنج عمرشان را برای تهیه یک منزل 
گر  یسک می کنند. در مواردی دیده می شود که ا در این شرایط ر
خارج  به  و  ببیند  مهاجرت  به  مجبور  را  خودش  فردی  احیانا 
که به عنوان وثیقه به دادگاه سپرده شده،  کشور برود، اموالی  از 

توقیف شده است.
نشان  جهان  کشورهای  سایر  با  ایران  در  شرایط  این  مقایسه 
می دهد، روندهای قضایی در کشور نسبت به سایر کشورهای 

دنیا نامتعارف است.
مقامات قضایی ایران معموال یک الگو و نمونه حقوقی از سایر 
کشورها را انتخاب می کنند اما در روند های فراقضایی آن را به 
رعایت  از  خارج  ی  رفتار و  شکنجه  ی،  بدرفتار سرکوب،  ابزار 

کرامت انسانی تبدیل می کنند.

جامعه  روی  پیش  راهکاری  چه  شرایطی  چنین  در  ما:  حقوق 
با  صنفی  فعاالن  از  برخی  می شود  دیده  گاهی  است؟  مدنی 
تشکیل صندوق هایی سعی در تأمین وثیقه های تعیین شده برای 
زندانیان سیاسی دارند. به نظر شما چنین اقداماتی تا چه میزان 

راهگشاست؟
کمک  البته  کنند.  کمک  می توانند  صندوق ها  هاشم:  نایب 
این صندوق ها قطره ای بر سنگ داغ است. از یک طرف میزان 
مدنِی  فعالین  تعداد  دیگر  سوی  از  و  باالست  بسیار  وثیقه ها 

یاد است. دربند، ز
یکی از راه هایی که برخی از فعاالن پیدا کرده بودند، استنکاف 
در  مطرح  امکانات  از  یکی  تنها  وثیقه  بود.  وثیقه  پرداخت  از 

التزام  جمله  از  دیگری  امکانات  قانون،  طبق  و  دادگاه هاست 
التزام معین مطابق ماده  به حضور و قول شرف و تعیین وجه 
۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. داشتن وکیل و وجه 
با قوه  از سوی دیگر ما  الوکالت هم امکانات دیگری هستند. 
که از طریق اخذ وثیقه   یم  قضاییه فاسدی در ایران سروکار دار
امکانات  تا  کند  مصادره  را  متهمان  از  ی  بسیار اموال  توانسته 
قرار  سپردِن  بر  هم  دلیل  همین  به  دهد.  گسترش  را  مالی اش 

کید می کنند. وثیقه تأ
حضور  به  التزام  بر  باید  اما  مدنی  حقوق  مدافعان  من،  به نظر 
در  موضوع  این  بیشتر  چه  هر  گر  ا باشند.  داشته  کید  تأ
جامعه طرح شود و افراد مبارزه علنی را پیش بگیرند و به رغم 
کید داشته باشند که بیگناهند  ی های احتمالی بر این تأ دشوار
و بنابراین دلیلی بر خروج از کشور وجود ندارد، امکان دارد که 

به مرور زمان دست قوه قضاییه هم بسته شود.
وجود صندوق ها و کمک ها بسیار خوب است اما به عنوان یک 
کل قوانین و شرایط ناعادالنه  روال نباید پذیرفته شود و باید با 
که در غیر این صورت این روند ادامه دار خواهد  مبارزه کرد چرا

بود و تشدید خواهد شد.
مبالغی  ی  جمع آور صندوق ها  این  در  گر  ا مثال،  به عنوان 
در  زندگی  حق  حفظ  برای  و  دیه  تأمین  برای  متعادل  حد  در 
پذیرش  قابل  حدی  تا  باشد،  قصاص  به  مربوط  پرونده های 
کنش به اقدامات بیشخواهانه قوه  گر این اقدام در وا است اما ا
قضاییه صورت بگیرد، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید 
تالش ها بر اصل موضوع یعنی لغو مجازات اعدام متمرکز شود.

در رابطه با مسأله وثیقه هم به همین ترتیب است. باید تالش 
یسک حرکت خود را بپذیرند  کرد تا هرچه بیشتر فعالین مدنی ر
این  به  موجود  شرایط  رغم  به  که  کنند  قبول  حال  عین  در  و 
و  خارج  نشوند  کشور  از  داشتند  مدنی  فعالیت  تنها  که  دلیل 
بر حق خود پای بفشارند. به عنوان یک روش نیم بند و حرکتی 
امکان  از  می توان  قطعا  است  تسکین  دهنده  حدی  تا  که 
کرد اما  کمک به فعاالن استفاده  صندوق های مشارکتی برای 
نظر  در  اصلی  راهکار  یک  به عنوان  نمی تواند  اقداماتی  چنین 

گرفت.

صدور وثیقه های سنگین یکی از معضالت خانواده زندانیان 
تالش  قضائیه  قوه  حقیقت  در  است.  روزها  این  در  سیاسی 
از قوانین مصوب داخلی، قرار وثیقه را  دارد تا با سوء استفاده 
مدافعان  و  سیاسی  فعاالن  مضاعف  سرکوِب  برای  ی  ابزار به 

حقوق بشر تبدیل کند.
، قضات دادگاه انقالب برای اعمال فشار بیشتر  از سوی دیگر
بر زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی، با تهدید به توقیف وثیقه، 
وثیقه گذاران را هم وادار می کنند که برای جلوگیری از گروکشی 
اموالشان هم که شده، به نوعی در تحویل دادِن متهمان سیاسی 

برای اجرای احکام، با مراجع قضایی هم دستی کنند.
همچنین تحمیِل هزینه هایی نظیر کارشناسی سند برای وثیقه  
و حتی رفت و آمد به دادگاه ها و زندان ها بر خانواده زندانیان 
تحمل  به دلیل  است  ممکن  که  شرایطی  در  آن هم  سیاسی، 
قطع  خانواده  درآمد  منبع  خانواده،  سرپرست  بازداشِت  ماه ها 
بر  مضاعف  فشار  اعمال  راه های  از  دیگر  یکی  باشد،  شده 

زندانیان سیاسی محسوب می گردد.
ایران، درباره  در  کارگری  پروین محمدی، فعال شناخته شده 
تجربیات خود در زمینه سوء استفاده دادگاه انقالب از صدور 
با  کارگری  فعاالن  بیشتر  سرکوب  برای  سنگین  وثیقه های 

»حقوق ما« گفت و گو کرده است.

وثیقه  صدور  با  می تواند  طریقی  چه  از  قضاییه  قوه  ما:  حقوق 
تأثیر  کارگری  فعاالن  فعالیت   روند  بر  وثیقه ها  گروکشی  و  سنگین 
کنون به چه ترتیب از این ابزار برای سرکوب و اعمال  بگذارد؟ تا

فشار بیشتر بر شما و سایر فعاالن کارگری استفاده کرده اند؟
پروین محمدی: از ابتدا من یا دیگر فعاالن کارگری و مدافعان 
حقوق زنان، هر زمان بازداشت و گرفتار قوه قضاییه شدیم، این 
مسأله مشهود بود. برای هیچ کدام از فعاالن، وثیقه متناسب با 
این  اصلی  دالیل  از  یکی  نمی کنند.  تعیین  انتسابی  اتهامات 
رفتار قضات دادگاه این است که می خواهند زندانی را در دوره 
فشار  ترتیب  این  به  و  دارند  نگه  بازجویی  و  موقت  بازداشت 

بیشتری بر او وارد کنند.
در  سنگین  وثیقه های  صدور  دالیل  از  دیگر  یکی  همچنین 
پیدا  وثیقه  سپردن  برای  کسی  که  است  این  برای  دادگاه ها 
کارگر و طبقه متوسط رو  از طبقه  کارگری  نشود. غالب فعاالن 
به پایین هستند. اطرافیان معتمد که حاضر به گذاشتن وثیقه 
قرار  طبقه ای  و  سطح  در  می شوند  شده  بازداشت  فرد  برای 
کشان با وثیقه صادر شده مطابقت داشته باشد. ندارند که امال

که برای جعفر عظیم زاده در سال ۹۵  به عنوان مثال، وثیقه ای 
کامل  ضبط  در  همچنان  شد،  سپرده  دادگاه  به  من  طرف  از 
تا  می کنند  عمل  ترتیب  این  به  اتفاقا  قضایی  مقامات  است. 

وین محمدی: وثیقه های سنگین نتوانست  پر
اعتراضات کارگران را متوقف کند
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تمایلی  دیگر  و  برسد  دیگرهم  افراد  گوش  به  فشارها  این  خبر 
گذاشتن وثیقه نداشته باشند. این رفتار قضات، برای افراد  به 
معتمد و کسانی که حاضر می شوند علی رغم خطرات امنیتی 
که آنها با  برای متهمان سیاسی وثیقه بگذارند این پیام را دارد 
قوه قضاییه ای مواجهند که ممکن است وثیقه ای که برای یک 
در  طوالنی  زمان  مدت  برای  را  می شود  گذاشته  سیاسی  فعال 
تکلیفی و ضبط کامل قرار دهند. همچنین به غیر از میزان  بال
شدن  آزاد  و  پرونده  شدن  بسته  برای  مشخصی  یخ  تار وثیقه، 
کمی حاضر می شوند  افراد  به همین دلیل  ندارد.  وثیقه وجود 
که سند ملکشان را به عنوان وثیقه برای فعاالن سیاسی و مدنی 
در اختیار مراجع قضایی قرار دهند. هر کسی زندگی شخصی 
کس یک  ی های خودش را دارد. به هر حال ملک هر  گرفتار و 
به  تصمیم  افراد  مشکالت،  با  مواجهه  در  که  است  دارایی ای 
ی  وثیقه گذار پروسه  وارد  وقتی  ملک  این  می گیرند.  آن  تغییر 
می شود، به عنوان مثال شاید بیش از پنج- شش سال خارج از 
اختیار مالک قرار و در اختیار قوه قضاییه باقی می ماند بدون 

ی انجام دهد. اینکه مالک بتواند کار
به  روزه  برای اعطای مرخصی پنج  برای نمونه، در سال ۱۳۹۵ 
تومان  ارزش سنگین ۵۰۰ میلیون  به  وثیقه ای  جعفرعظیم زاده، 
این  جوابگوی  تنهایی  به  من  شخصی  منزل  سند  شد.  صادر 
وثیقه نبود. با چانه زدن از کارشناسان خواستیم که ارزش ملک 
را باالتر و تا ۲۰۰میلیون تومان در کنار خانه دیگری در تهران به 
به  را  ترتیب دو ملک  این  به  کنند.  یابی  ارز ۳۰۰ میلیون  میزان 
پنج  مرخصی  یک  تا  آوردیم  گیر  سختی  به  وثیقه  سند  عنوان 
که هنوز  کارگری از زندان صادر شود. هنوز  روزه برای این فعال 
است و با وجود اتمام دوران حبس جعفر عظیم زاده، وثیقه من 
آزاد  متهم،  معرفی  در  قضاییه  قوه  با  ی  همکار عدم  صرف  به 

نشده و در توقیف قوه قضائیه است.
که وثیقه گذار فقط  که من تصور می کردم  مورد دیگر این است 
مثال  می گذارد.  وثیقه  کشور  از  متهم  خروج  از  جلوگیری  برای 
خارج  کشور  از  زاده  عظیم  جعفر  که  بودم  مطمئن  من  چون 
وثیقه  عنوان  به  را  سند  است،  متعهدی  فرد  و  شد  نخواهد 
وثیقه گذار  به  همواره  اما  قضاییه  قوه  کردم.  قضاییه  قوه  تسلیم 

فشار می آورد تا همچون یک همکاِر پلیس عمل کند و به جای 
نیروهای امنیتی، متهم را تحویل زندان دهد.

و  دزد  یک  و  مال باخته  نسبت  که  متهم  و  وثیقه گذار  نسبت 
ی کند و  قاتل نیست که به راحتی با پلیس و اطالعات همکار
فرد متهم را به دامن آن ها بیندازند. وثیقه گذاِر یک فرد سیاسی 
گرو  در  دل  نوعی  به  هم  خودش  اجتماعی،  و  کارگری  فعال  یا 
این فعالیت اجتماعی و مدنی دارد و می داند که ابتدایی ترین 
حق، حق اعتراض جامعه است. قوه قضاییه اما وثیقه گذار را 
مجبور و موظف به معرفی زندانی می کند. بعد از آن اخطارهای 

متعددی برای وثیقه گذار ارسال می کنند.

پروسه  انجام  در  است  ممکن  که  می کند  فکر  قضاییه  قوه 
در  شکست  و  هزینه  متحمل  سیاسی  متهمان  بازداشت 
بازداشت شود و به همین دلیل بر وثیقه گذار فشار می آورد. از 
آنجایی که من، حاضر نشدم جعفر عظیم زاده را به زندان معرفی 
که من پلیِس سیستم نیستم و  کنم و زیر اخطارقضایی نوشتم 
کارگری تنها  موظف به معرفی و تحویل دست بسته یک فعال 
نیستم.  شود،  آزاد  شما  ضبط  از  خانه ام  سند  اینکه  دلیل  به 
که جرمی را برای من به عنوان وثیقه گذار  همین امر باعث شد 
می توان  کنند.  تعیین  قضاییه  قوه  با  ی  همکار عدم  دلیل  به 
گفت این مسأله هم وثیقه گذار و هم بر متهم فشار وارد می کند 

یادی هم بر روحیه خود فعال می گذارد. و به نظر من تأثیر ز
کثر فعاالن  اتهامات امنیتی همچون اجتماع و تبانی را تقریبا به ا
صنفی و اجتماعی و سایر فعاالن مدنی منتسب می کنند. با 
همین اتهام اجتماع و تبانی هم احکام پنج سال حبس به باال 
وثیقه  شود،  صادر  سنگین تری  حکم  چه  هر  می کنند.  صادر 
با حکم سنگین تر می شود. مقامات قضایی  در مطابقت  هم 
مشروعیت این امر را هم از قانون شان می گیرند و همواره اعالم 
وثیقه  باید  است،  سنگین  شده  صادر  حکم  چون  می کنند 
اتهامات واهی  ترتیب  وارده باشد. بدین  اتهامات  با  متناسب 
بهانه  بتواند  تا  می کنند  وارد  فعاالن  به  را  یادی  ز و  متفاوت 
مشروعی در صدور وثیقه های سنگین باشد و متهمان را تحت 

فشار مضاعف قرار دهند.

حقوق ما: صدور وثیقه های سنگین و فشارهایی از این دست تا 
کارگران، همبستگی آن ها و سرکوب فعاالن  چه میزان بر فعالیت 

کارگری مؤثر بوده است؟
نبوده  موثر  به هیچ وجه  کنون  تا ابزار  این  که  می کنم  فکر  من 
است. همان طور که شاهد هستیم، نه اعتراضات متوقف شده 
کارگری در مواجهه با چنین چالش هایی دست از  و نه فعاالن 
اسحاق،  علی  پرونده  در  مثال،  عنوان  به  کشیده اند.  فعالیت 
او  وثیقه تعیین شد.  تومان  ابتدا ۲۰۰ میلیون  کارگری، در  فعال 
توانایی تأمین آن را به دالیل مختلفی نداشت و به همین دلیل 
یک سره در زندان ماند. این فعال کارگری پذیرفت که در زندان 

ی دادگاه و صدور حکم آزاد نشود. بماند تا برگزار
تمام  وجود  با  که  پذیرفته اند  اجتماعی  و  کارگری  فعاالن 
و  پایه ای  آن ها  پیام  و  حرف  بزنند.  را  حرف شان  فشارها  این 
یم  دار قرار  جامعه  زیرزمیِن  قعر  در  کارگران  ما  است.  اساسی 
که بشر امروز و حتی  و تالش می کنیم ابتدایی ترین حقوقی را 
به  را  آورده اند  دست  به  ترکیه  و  عراق  همچون  همسایگانی 
ی و هرگونه فعالیت هم محرومیم.  یم. ما از تشکل ساز دست آور
خواهد  ایستادگی  که  داده  نشان  االن  تا  ایران  کارگری  جنبش 
مانع مطرح شدن  نتوانسته  این مشکالت  از  کدام  و هیچ  کرد 

مطالبات پایه ای و اساسِی کارگران باشد.

گفتوگوگفتوگو
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