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  کریستوفر باک
  1معنی است." (تناقض ترتوليان) "باور دارم، زیرا بی

 

 12بعد از چندین بار که تاریخ محاکمه تعيين شد، اینک ایران تاریخ دادرسی یاران ایران را برای 
  تعيين کرده است.دیماه جاری)  22( 2010ژانویه 

[تبصره: اوّلين محاکمه برگزار شد که اساساً عبارت از قرائت اتّھامات، و مشّخص کردن این مطلب 
اند که دارند، گو این که اوّلين وکيلشان،  بود که بھائيان دارای وکيل ھستند، که آنھا اشاره کرده

برد و دومين وکيل ایشان،  میبرندهء جایزهء نوبل، خانم شيرین عبادی، عمDً در تبعيد به سر 
  ]اینجا عبدالفتّاح سلطانی دو مرتبه به زندان افتاده است.  نگاه کنيد به:

ار ای، مورد اذیت و آز عدالتی نظامنامه دیده به نام عدالت، تحت نظام بی در جایی که بھائيان ستم
  گيرند،  محاکمهء یاران ایران به مسخره گرفتن عدالت است. قرار می

این محاکمهء پشت درھای بسته فقدان آشکار شّفافيت است.  وجه مشّخصهء فرایند دادرسی 
ھمانا فقدان جریان صحيح و مناسب برای متّھمان است.  بنابراین، ایران در محاکمهء یاران ایران، 

  کشد. المللی به دادرسی می ر بينخودش را در دادگاه افکا
تواند توصيف منصفانهء دادرسی غيرمنصفانهء  تناقض ترتوليان، که در سرلوحهء باW نقل شد، می

باشد که قرار است ھفتهء آینده، با   – معروف به یاران ایران  –چشمگير نمایشی پنج مرد و دو زن 
که ھر یک از آنھا به تنھایی برای صدور  آميزی  اتّھامات کيفری جاسوسی و سایر اتّھامات خيانت

  حکم اعدام کافی است، محاکمه شوند.
یاران، در ھيأتی غيررسمی برای نظارت و رسيدگی به نيازھای جامعهء سيصدھزار نفری بھائی 

، که حکومت ایران، با تھدید به اتّھامات کيفری، اعDم کرد 1983کردند؛ در سال  ایران خدمت می
زمانی بھائی باید منحل گردد و از فعاليت باز ماند، آزادی جمعی دینی جامعهء نظام اداری و سا

  مزبور عجوWنه سلب گردید.
محفل روحانی ملّی بھائيان  –نه "نافرمانی مدنی"  –در سّنت بھائی اصDحات با "اطاعت مدنی" 

سماً خود و ھمراه شود) ر ایران (ھيأتی متشکّل از نـُه زن و مرد که به طور دموکراتيک انتخاب می
با آن بقایای نظام اداری بھائی ایران را منحّل کرد.  این پذیرش و تسليم، اقدام نمایشی 

  آميزی بود. اعتراض
یاران ایران مّدتی متجاوز از یک سال و نيم، بدون دسترسی به وکيل برجستهء مدافع خود، برندهء 

در صورت مراجعت به ایران با اذیت و ، خانم شيرین عبادی، که شخص او 2003جایزهء نوبل سال 
  اند. آزار بيشتر و دستگيری احتمالی روبررو است، در زندان مخوف اوین در رنج و عذاب بوده

در دانشکدهء حقوق، برگزار کردن "محاکمهء ساختگی" برای "تمرین محاکمه" توّسط دانشجویان، 
ای نيز به کار برد  وان برای محاکمهت امری عادّی است. امروز، اصطDح "محاکمهء ساختگی" را می

ھا و نمایش ظاھری محاکمه را داشته باشد، و با این ھمه تمسخر  که دارای تمامی نشانه

                                                           
  گر رومی. ) عالم الھيات و توجيه245وفات حدود  – 155- 60(تولد حدود  Quintus Septimus Florens Tertullianusمترجم:   1
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عدالت ھم باشد.  چرا این محاکمه تمسخر عدالت و یکی از مواردی است که وجدان قضایی را 
  دھد؟ تکان می

) فقدان جریان مناسب و مقتضی، 2ھامات، () دروغين بودن اتّ 1این شش عامل را در نظر بگيرید: (
) سلب حقوق مندرج در 5) مجازات ظالمانه و غيرمعمول، (4) محروميت از وکالت منصفانه، (3(

  الملل. ) نقض حقوق بشر مندرج در قانون بين6قانون اساسی ایران، و (
 دروغين بودن اتّھامات -1

پوشالی" عليه یاران باشد، عرضه کرده است.  با تواند "استدWل  نظام کيفری ایران آنچه را که می
  این ھمه، آدم پوشالی و آلت دست ایران چيزی جز لولوی سر خرمن نيست.
اعتبار:  ھای بی افسانهاتّھاماتی که عليه یاران ایران مطرح شده در کتاب ادیب معصوميان، به نام 

مورد تجزیه و تحليل قرار  ،2ھای دسيسه در خصوص وWدت و رسالت امر بھائی دربارهء نظریه
  گردد. گرفته، که اھّم موارد آن در اینجا نقل می

  جاسوسی برای اسرائيل -الف 
بھائيان به جاسوسی برای اسرائيل و بنابراین ایجاد مانع برای قدرت رژیم حاکم بر ایران متّھم 

شوند، معموWً  رو میپردازان دسيسه، وقتی با مطالبهء شواھد برای این ادّعا روب اند.  نظریه شده
سازند که بيشتر اماکن متبرّکه و مراقد مقّدسهء امر بھائی در اسرائيل واقع شده  خاطرنشان می

کنند که بين نھضت  است.  آنھا این مطلب را به عنوان سند مسلّم و غير قابل انکاری مطرح می
است.  متأّسفانه،  صھيونيسم و امر بھائی پيوندھای سياسی وجود دارد و ھميشه وجود داشته

پردازان یا از تاریخ مربوط به محّل این اماکن و مراقد مربوط به امر بھائی ناآگاھند یا عمداً  این نظریه
  دارند. آن را پنھان می

استقرار مراقد بھائی در اسرائيل امروز، نتيجهء تبعيد اجباری حضرت بھاءهللا در اثر صدور احکام 
، ناصرالّدین شاه حضرت بھاءهللا را 1853ن است.  ابتدا، در سال توّسط دو حاکم و سلطان مسلما

از ایران به بغداد در امپراطوری عثمانی نفی بلد کرد.  ده سال بعد، ناصرالّدین شاه، که از نفوذ 
روزافزون حضرت بھاءهللا در مجاورت مرزھای ایران در ھراس بود، از سلطان عبدالعزیز، امپراطور 

حضرت بھاءهللا را به مناطقی بفرستد که از ایران دور باشد.  امپراطور ابتدا  عثمانی، تقاضا کرد
به  1863حضرت بھاءهللا را به استانبول دعوت کرد و سپس، ظرف چھار ماه، ایشان را در سال 

به عکّا فرستاد.  در آن زمان، عّکا، در واقع، بخشی از  1868ادرنه تبعيد کرد و سپس در سال 
  در عّکا درگذشتند. 1892مه  29سوریه بود.  حضرت بھاءهللا نھایتاً در  منطقهء فلسطينیِ 

بعد از درگذشت ایشان، پسر حضرت بھاءهللا، که به "عبدالبھاء" شھرت دارند، رھبری دین مزبور را 
، به عھده گرفتند.  جسد ایشان در حيفا، در جایی که آن زمان 1921تا زمان درگذشت، یعنی 

ھای مھّم  برای بھائيان که امروز در  ک سپرده شد.  یکی دیگر از شخصيتفلسطين بود، به خا
مخفيانه به فلسطين  1899اسرائيل مدفون است، حضرت باب است که جسد ایشان در سال 

، تقریباً 1948اش مستقر شد. اسرائيل در سال  در حيفا در آرامگاه ابدی 1909منتقل و در سال 

                                                           
  رود به زودی انتشار يابد. مترجم: اين کتاب در ايران به فارسی ترجمه شده و اکنون در دست ويراستاری است و اميد می  2
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 27سال بعد از آوردن جسد حضرت باب به منطقه، و  49ءهللا، سال بعد از درگذشت حضرت بھا 60
سال بعد از درگذشت حضرت عبدالبھاء، ایجاد شد.  به این ترتيب، این اتّھام که پيوندھای بين 
بھائيان و حکومت اسرائيل بر اساس محّل قرار گرفتن مراقد بھائی است بدون اعتناء به شرایط 

ّدسهء مزبور در جایی که آن زمان فلسطين در منطقهء سوریه یا تاریخی منجر به ایجاد ابنيهء مق
  گردد. شام بود، بيان می

شماری از اماکن مقّدسهء اسDمی  کنند که تعداد بی بھائيان، در مقابل، این نکته را نيز مطرح می
و مسيحی نيز در کشور اسرائيل قرار دارد، اّما وجود این اماکن ابداً داّل بر آن نيست که 

  اند. الملل مسلمانان و مسيحيان عوامل اسرائيل یا صھيونيسم بين

  اھانت به مقّدسات دینی -ب 
حکومت ایران، در وارد آوردن این اتّھام، اساساً ھفت تن مزبور را به اھانت به اسDم متّھم کرده 

و آن  کند ھای بھائی را نقض می است.  اّما، مبادرت به چنين کاری یکی از عناصر اصلی آموزه
احترام و تکریم نسبت به کلّيه ادیان عمدهء گذشتهء عالم (به علّت وحدت ذاتی آنھا)، از جمله 

عDوه، اسDم دیانتی است که دو دیانت بابی و بھائی از آن برخاستند؛ در واقع  اسDم است.  به
به توانستند داشته باشند که  شود.  ھفت تن مزبور چه دليلی می دیانت مادر محسوب می

  حرمتی نمایند؟ دیانتی که احترامی آنقدر عظيم برای آن قائلند، بی
ھای محکمی در آثار رھبران آن دارد.  مثDً، حضرت  احترامی که بھائيان برای اسDم قائلند ریشه

شود  ای ذکر می اند.  ذیDً نمونه بھاءهللا، شارع امر بھائی، اسDم را در موارد متعّدد تجليل فرموده
ت بھاءهللا به تجليل حضرت محّمد و آل او پرداخته، نقش اسDم در تاریخ دینی را تمجيد که حضر

  فرمایند: می
و [مکّه] ثغر البطحاء [حضرت محّمد] و الصّلوة و الّسAم علی َمن ابتسم بظھوره 

تعطّر بنفحات قميصه کّل الوری الّذی أتی لحفظ العباد عن کّل ما یضرُُّھم فی 
تعالی تعالی مقاُمُه عن وصف الممکنات و ذکِر الکائنات.  به  ناسوت اQنشاء. 

ارتفع خباء النّظم فی العالم و علَُم العرفان بين اWمم؛ و َعلی آله و أصحابه الّذین 
بِِھم ُنِصبَت رایاُت التّوحيد و أعAُم النّصر و التّفرید و بِِھم ارتفع دیُن هللا بين خلِقه 

   3)13مقصود، دریای دانش، ص (لوحو ذکُرُه بين عباِده. 
حضرت شوقی افندی، ولی امر بھائی و نبيرهء حضرت بھاءهللا، جامعهء بھائی را به تصحيح 

  ھای نادرست دربارهء اسDم توصيه فرمود: دیدگاه
زمين سوءتفاھمات زیادی دربارهء اسAم وجود دارد که باید  عموماً، در مغرب

، وظيفهء شما کاری نسبتاً مشکل و مستلزم سعی کنيد آنھا را زائل سازید.  اّما

                                                           
اش  مترجم: مضمون ک9م به فارسی چنين است: دعا و درود بر کسی [حضرت محّمد] باد که به ظھورش مّکه شادمان گشت و به بوی خوش جامه  3

رساند، بيامد. مقامش بلندتر از آن  ند؛ اوست کسی که برای حفظ بندگان از ھر آنچه که در اين جھان فانی آسيب میبوی گشت ھمهء مردمان خوش
ان بين است که موجودات بتوانند وصفش نمايند يا مخلوقات بتوانند ذکرش نمايند.  به واسطهء وجود او سراپردهء نظم در جھان بلند شد و پرچم عرف

ھای فيروزی و  پرستی نصب گرديد و بيرق ھای يگانه ا و درود] بر خاندانش و اصحابش که به وجود آنھا پرچم.  و [دعمردمان به اھتزاز آمد
  وجود آنھا دين خدا بين خلقش بلند شد و ذکرش بين بندگانش به باSترين مدارج رسيد. مانندی خداوند به اھتزاز آمد.  و به بی
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دانش و تبّحر زیاد است.  وظيفهء اصلی شما آشنا ساختن احبّاء با تعاليم اصيل 
أکيد بر این پيرایهء حضرت رسول که در قرآن کریم ذکر شده و سپس ت و بی

مطلب است که چگونه این تعاليم، در طول قرون و اعصار متوالی، در سير 
انسان مؤثّر بوده، بلکه آن را ھدایت کرده است.  به عبارت دیگر،  تحوّل و ترّقی

انوار  –(ترجمه  باید منزلت و اھّميت دیانت اسAم در تاریخ تمّدن را مبرھن سازید.
  )1664ھدایت، شمارهء 

بسياری از مؤلّفين بھائی، بر این مبنی، در انتشارات محّققانهء خود ابتکار عمل را به دست 
  موارد زیر از جمله عناوین قابل توّجه به زبان انگليسی است: اند.  گرفته

. Murfreesboro, Tennessee: Avalon Press)، تأثيرات اسDم در مدنيت، 1963استنوود کاب (
توانيد در  این اثر را می

rthursclassicnovels.com/arthurs/islam/contributions10.htmlhttp://a  .بيابيد  
  )، محّمد و دور اسDم، آکسفورد، انگلستان: مطبعهء جورج رونالد1976حسن موقّر باليوزی (

ای بر مذھب شيعهء اسDم، آکسفورد، انگلستان، مطبعهء جورج  )، مقّدمه1985موژان مؤمن (
  رونالد

وِل بر قرآن. ویرایش اندرو ریپين  )، "اکتشاف" [قرآن]. ضميمهء بلک2006کریستوفر باک (
 Discovery” [the Qur’an]. The Blackwell“) 18- 35)، صفحات 2006ول،  (آکسفورد: بلک

Companion to the Qur’an. Edited by Andrew Rippin(  
بسيار زیاد است؛ لذا، بنابراین، واضح و مبرھن است که احترام به اسDم در جامعهء بھائی 

ترین اعضاء  نسبت دادن اتّھام تحقير و اھانت به اسDم، به ھر طریقی، به ھفت نفر از برجسته
  اند، کاری غيرمنطقی است. بودهاین جامعه در ایران، که ھمگی از مدیران سابق این جامعه 

  تبليغات عليه جمھوری اسAمی –ج 
صول امر بھائی است؛ یعنی این که بھائيان باید در کمال مبادرت به این کار نافی یکی دیگر از ا

  وفاداری و احترام نسبت به حکومت کشوری که در آن سکونت دارند، عمل نمایند.
این حزب در مملکت ھر دولتی ساکن شوند، باید به امانت و صدق و صفا با آن 

(بشارت پنجم از لوح بشارات،  دولت رفتار نمایند.  ھذا ما نُزَّل ِمن لَُدن آمرٍ قدیم.
  )118مجموعه الواح طبع مصر، ص

گيرانهء صادره از حکومتی  ھای سخت البتّه این مستلزم آن نيست که بھائيان باید از سياست
اََحبُّ اWشياء عندی فرمایند، " ستمگر حمایت و دفاع نمایند، زیرا حضرت بھاءهللا در جای دیگر می

کند که علناً عليه رژیم ایران، به آن طریق که ایشان را متّھم  ان را منع می" اّما این بھائياQِنصاف.
  اند، به تبليغ بپردازند. کرده

وقتی موضوع دولت حاکم مطرح باشد، موضع بھائيان کامDً روشن است: بھائيان نباید آشکارا از 
يفهء اخDقی بھائيان آن بدگویی کنند.  اّما، این بدان معنی نيست که، صرفاً به این دليل که وظ

اطاعت از قانون موجود و حاکم است که آنھا تحت سيطرهء آن ھستند، اقدامات غيرمنصفانه و 
  نقص و غير قابل انتقاد است.   ناعادWنهء حکومت بی
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  نصرت، تبليغ و اشاعهء دیانت بھائی در ایران (یا "افساد در ارض") –د 
آوریل  27بھائی دستگير شدند به آنھا وارد نشد، بلکه در این اتّھام ابتدا که مدیران سابق جامعهء 

ترین موردی است که در فھرست اتّھامات جای دارد زیرا  ترین و وخيم مطرح گردید، و جّدی 2009
  سابقهء تاریخی آن با مجازات مرگ ھمراه است.

د که ایران ای عالی در رابطه با این اتّھام بخصوص دار مقاله Geoffrey Cameronجفری َکمرون 
پرس واچ انتشار داده است.  او در این مقاله به تحليل معناشناسی، سابقهء تاریخی، و اھّميت 

پردازد. (نگاه کنيد به  مذھبی عبارت "مفسد فی ا±رض" می
http://www.iranpresswatch.org/post/2737 ن که با عنواSpreading  –arz -On Mofsed fel

Corruption on Earth (.4درج شده است  
وجه مشترک این چھار اتّھام در آن است که برای اثبات ھيچيک از آنھا ھيچ سند و مدرک و 
شواھدی، ھر چه که باشد، ارائه نشده است.  این موارد صرفاً توّسط مقامات ایرانی، بدون ھيچ 

  قابل طرح در ھر دادگاه حقوقی جھت اثبات این ادّعاھا، مطرح شده است.زمينه یا سند و مدرک 
  

 فقدان جریان مناسب و مقتضی -2
جریان مناسب و مقتضی، وقتی عمDً وجود نداشته باشد، مسألهء Wینحل است.  تظاھر به 
جریان مناسب و صحيح در واقع عدم جریان مناسب، و بنابراین مضحکهء تشریفات کيفری و 

اعتنایی فاحش و علنی به حقوق متّھمان، فی نفسه، ویژگی کيفری  است.  این بیدادرسی 
 نظام قضائی کيفری ایران است.

 
 محروميت از وکالت منصفانه -3

شيرین عبادی، وکيل مدافع، نه تنھا از مDقات با موکDّن خود، یعنی یاران ایران، ممنوع شده، 
و ایمنی خود، باز داشته شده است.  باید انصاف داد بلکه عمDً از مراجعت به ایران با حفظ امنيت 

که، بعد از جلوگيری از حضور شيرین عبادی، و دومين وکيل یاران ایران، یعنی عبدالفتّاح سلطانی 
ھا، دادگاه ایران به یاران اجازه  (که دو مرتبه زندانی شده) در محاکمهء یاران، طبق آخرین گزارش

ژانویه  12اّما، ھيچ ناظری اجازه نيافت در تاریخ استفاده نمایند.  داده که از وکيل مدافع دیگری 
در دادگاه حضور یابد و به این وسيله یکی از ابعاد مسئوليت از تشریفات متداول حذف  2010

گردید.  اعضاء خانوادهء متّھمان و ارباب مطبوعات نيز به اطاق دادگاه اذن حضور نيافتند، گویی 
  شد. مخفی نگه داشته می چيزی در روش کار باید

 
 مجازات ظالمانه و غير معمول -4

، ابتدا (Culpae poenae par esto)طبق اصل عمومی حقوقی، "مجازات متناسب با جرم باشد" 
باید جرم را اثبات کرد و سپس مجازات باید متناسب به شّدت جرم تعيين گردد.  به این ترتيب 

  با ھم متناسب باشند.شکوائيهء جرم و شّدت "عدالت" کيفری باید 

                                                           
4
  مترجم: اين مطلب تحت عنوان "و اّما مفسد فی ا�رض" به فارسی ترجمه شده است.   
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در ھمان زمان، دولت ایران مسئوليت دارد که ثابت کند یاران ایران عمDً اسرار دولت ایران را به 
اعDم  2010ژانویه  12اند.  وقتی پيگيری رسمی روز  اسرائيل، یا، اکنون، به امریکا، انتقال داده

دام عليه امنيت ملّی و [اقدام به] گردید، اتّھامات شامل "جاسوسی برای امریکا و اسرائيل، اق
گوید بھائيان  تبليغ عليه نظام [جمھوری اسDمی]" بود.  (نگاه کنيد به مقالهء "شيرین عبادی می

در ایران پرس واچ درج گردید.)  به نظر  2010ژانویه  13د تبرئه شوند" که متن انگليسی آن در بای
ام پيشين که جاسوسی برای اسرائيل بود، رسد که  اتّھام جاسوسی برای امریکا به اتّھ می

افزوده شده است.  اینگونه اتّھامات محتمل نيست که در سطح شواھد و مدارک به جایی برسد.  
قضایی اسرارآميز ایران باید کاری بيشتر از صرفاً متّھم کردن یاران به جاسوسی انجام دھد.   نظام

رفتن تنھا برای اثبات جاسوسی کافی نيست.  ادّعا کردن به منزلهء اثبات نيست.  صرف تماس گ
العدل اعظم در مرکز جھانی بھائی در کوه کرمل در حيفا،  اگر به یاران نشان داده ميشد که با بيت

  اسرائيل، ارتباط دارند، حّداکثر "گناه ارتباط" مطرح ميشد.  
بين یاران و محفل  و اّما در مورد اتّھام جدید جاسوسی برای امریکا، ھرگونه  تماسی مستقيمی

العاده غيرمحتمل است، زیرا ھيچ دليل اداری برای  روحانی ملّی بھائيان ایاWت متّحدهء امریکا فوق
ً◌ وجود ندارد.  این اتّھام خاّص، مانند تناقض ترتوليان، در ذھنيت رژیم ایران چنين کاری مطلقا

قامات ایرانی سر سوزنی سند و م  معنی است.  عليرغم آن که "قابل قبول و باور" است زیرا بی
اند که نشان دھد متّھمان اسرار دولتی را پنھانی به اسرائيل یا امریکا  مدرک عرضه نکرده

ھای ایرانی دسيسه دربارهء امریکا (ھمچنين  توان به عنوان طرح نظریه اند، اتّھامات را می  فرستاده
طان کوچک) تحليل نمود که اینک بر معروف به "شيطان بزرگ") و اسرائيل (و نيز مشھور به "شی

گردد.  و اظھارات جدید دولت که یاران پنھانی اسرار دولتی ایران را به  متّھمان بھائی تحميل می
در فقدان چنين سند و  افزاید.  معنی" می لوحی را به صفت "بی اند، ساده Wت متّحده دادهایا

  بنایی پوشالی، است که باید فرو ریزد. پایه و اساس، ھمچون مدرکی، اتّھامات صرفاً طرحی بی
 ھای مھّم و چشمگير بين یاران و اسرائيل و امریکا توفيق اّما فرض کنيد که دولت در اثبات تماس

العاده غيرمحتمل، اگر شواھد دولت صرفاً نوعی تماس بين یاران و  یافت.  تحت این فرضيهء فوق
ا ثابت نماید، و نه انتقال عملی اسرار دولتی به العدل اعظم در مرکز جھانی بھائی در حيفا ر بيت

دولت اسرائيل را، مجازات مرگ ظالمانه و غيرمعمول است.  اتّھاماتی از این قبيل، و شواھدی که 
این اتّھامات بر پایهء آنھا استوارند، صرفاً دستاویزی برای مجازات اعدام (یا زندان ابد، به عنوان 

ام و  ھر صورت، بنا به گفتهء شيرین عبادی، "پرونده را من خواندهحکم جایگزین) خواھد بود.  در 
کرد، در  دادستان ادّعا می متأّسفانه یا خوشبختانه ھيچ دليلی بر بزھکاری و اثبات اتّھاماتی که

گوید بھائيان باید تبرئه شوند" که  پرونده وجود ندارد." (نگاه کنيد به مقالهء "شيرین عبادی می
  در ایران پرس واچ درج گردید.) 2010ژانویه  13در متن انگليسی آن 

 سلب حقوق مندرج در قانون اساسی ایران -5
، 26، 23، 20، 19ھای  بھائيان ایران به طور اعم، و یاران ایران به طور اخّص، از حقوقی که در اصل

بينی شده محروم  قانون اساسی جمھوری اسDمی ایران پيش 38و  37، 32، 30، 29، 28
  اند. شده
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قانون اساسی جمھوری اسDمی ایران پر از شعارھای حقوق بشر است.  با این ھمه، ھمهء آنھا 
ھای قانون اساسی  تواند ھر یک از تضمين  مشروط به "انطباق با موازین اسDمی" است که می

  را که در این سند دوپھلو آورده شده، نقض نماید. بدین معنی:
،  برخوردارند و رنگ  مساوي  باشند از حقوق  كه  و قبيله  از ھر قوم  ايران  مردم گوید، " می 19اصل 

  " مگر برای بھائيان.امتياز نخواھد بود.  و مانند اينھا سبب  نژاد، زبان
قرار دارند و از   قانون  در حمايت  و مرد يكسان  از زن  اعم  افراد ملت  ھمه کند، " اعDم می 20اصل 
  اسDم  موازين  با رعايت  و فرھنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي انساني  حقوق  ھمه

  " غير از بھائيان.برخوردارند.
  داشتن  صرف  به  را نميتوان  و ھيچكس  است  عقايد ممنوع  تفتيش کند، " تصریح می 23اصل 
  " مگر برای بھائيان.قرار دارد.  و مئاخذه  مورد تعرض  اي  عقيده
  ھاي و انجمن  و صنفي  سياسي  ھاي  ھا، انجمن  ، جمعيت احزاب است که، "گویای آن  26اصل 

،  ، آزادي استقDل  اصول  كه  اين  آزادند، مشروط به  شده  شناخته  ديني  ھاي يا اقليت  اسDمي
از   توان را نمي  نكنند. ھيچكس  را نقض  جمھور اسDمي  و اساس  اسDمي  ، موازين ملي  وحدت

" مگر برای بھائيان، که اعضاء . از آنھا مجبور ساخت  در يكي  شركت  ر آنھا منع كرد يا بهد  شركت
  شوند. ھای دینی شناخته شده" نيستند بنابراین مستثنی می یکی از "اقلّيت

و   اسDم  و مخالف  است  مايل  بدان  را كه  دارد شغلي  حق  ھر كس دھد، " وعده می 28اصل 
  به  نياز جامعه  با رعايت  است  موظف  برگزيند. دولت  نيست  ديگران  قوقو ح  عمومي  مصالح

  احراز مشاغل  را براي  كار و شرايط مساوي  به  اشتغال  افراد امكان  ھمه  ، براي گوناگون  مشاغل
  " غير از بھائيان.ايجاد نمايد.

،  ، پيري ، بيكاري از نظر بازنشستگي  اجتماعي  از تامين  برخورداري کند، " تأکيد می 29اصل 
  درماني  بھداشتي  خدمات  ، نياز به و سوانح  ، حوادث ماندگي  ، در راه سرپرستي  ، بي ازكارافتادگي

  طبق  است  موظف  . دولت ھمگاني  است  ، حقي و غيره  بيمه  صورت  به  پزشكي  ھاي و مراقبت
  ھاي و حمايت  ، خدمات مردم  از مشاركت  حاصل  و درآمدھاي  عمومي  درآمدھاي  از محل  قوانين
  " مگر برای بھائيان.كند.  افراد كشور تامين  يك  يك  را براي  فوق  مالي
  ھمه  را براي  رايگان  و پرورش  آموزش  وسايل  است  موظّف  دولت گویای آن است که، " 30اصل 
كشور   را تا سر حد خودكفايي  عالي  تحصيDت  سازد و وسايل  فراھم  متوسطه  دوره  تا پايان  ملت

  " مگر برای بھائيان.دھد.  مي  گسترش  طور رايگان  به
  معيّن  قانون  كه  و ترتيبي  حكم  دستگير كرد مگر به  توان  را نمي  كس ھيچ کند، " امر می 32اصل 
  و تفھيم  ابDغ  متّھم  كتباً به  بDفاصله  بايد با ذكر دWيل  اتّھام  ، موضوع بازداشت  كند در صورت مي

  ارسال  قضايي  مراجع صالحه  به  مقدماتي  پرونده  و چھار ساعت  بيست  مدت  شود و حداكثر ظرف
" شود.  مي  مجازات  قانون  طبق  اصل  از اين  گردد. متخلّف  فراھم  وقت  ، در اسرع محاكمه  و مقّدمات

  مگر برای بھائيان.
متأّسفانه، یاران ایران، اÄن بيش از یک و نيم سال است که در زندان مخوف اوین، بدون 
دسترسی به وکيل مدافع نامدار خود، برندهء جایزهء نوبل، شيرین عبادی، که از ھر گونه تماس با 

د.  با توّجه به اظھارات شان است، در رنج و عذابن موکDّنش ممنوع و فاقد اجازهء مطالعهء پرونده
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قانون اساسی جمھوری  37آبادی، یاران ایران به جای آن که، طبق مادّهء  هللا درّی نجف آیت
  نمي  شناخته  مجرم  از نظر قانون  و ھيچكس  است  ، برائت اصل گوید، " اسDمی ایران که می

اه تلقـّی شوند گناھکار محسوب گن " بیگردد،  ثابت  صالح  او در دادگاه  جرم  كه  شود، مگر اين
  سازد. گردند، گویی این اصل نيز بھائيان و یاران را مستثنی می می

. اجبار  است  ممنوع  اطDع  اقرار و يا كسب  گرفتن  براي  شكنجه  ھر گونهدھد، " فرمان می 38مادّه 
و   فاقد ارزش  سوگنديو اقرار و   شھادت  و چنين  ، اقرار يا سوگند، مجاز نيست شھادت  به  شخص

" مگر برای بھائيان و به استثنای شود.  مي  مجازات  قانون  طبق  اصل  از اين  . متخلف اعتبار است
  یاران ایران.

  
 الملل نقض حقوق بشر مندرج در قانون بين -6

غير از این واقعيت که بھائيان ایران به طور اعم، و یاران ایران به طور اخّص، از حقوقی که طبق 
قانون اساسی جمھوری اسDمی ایران به  38و  37، 32، 30، 29، 28، 26، 23، 20، 19ھای  اصل

بينی  المللی پيش آنھا تعلّق دارد محرومند، موارد مصرّح و واضح نقض حقوق بشر که در قانون بين
  شده نيز مشھود است.

و سياسی است.  ميثاق  المللی حقوق مدنی المللی مرتبط عبارت از ميثاق بين اوّلين قانون بين
تنظيم و برای امضاء، صّحه گذاشتن و  1966المللی حقوق مدنی و سياسی که در دسامبر  بين

تنفيذ گشته به  1976به صّحهء ایران رسيد، و در مارس  1975دستيابی عرضه گردید، در ژوئن 
ذاشته بودند.  گکشور بر ميثاق مزبور صّحه  161تعداد  2008مرحلهء اجرا در آمد.  در ژانویه 

 1979اگرچه حکومتی که در زمان تأیيد و پذیرش این قانون توّسط ایران در انقDب اسDمی سال 
سرنگون گردید، اّما جمھوری اسDمی ایران، دولت جانشين امضاء کنندهء ميثاق، ھرگز امضاء خود 

چيک از عبارات آن صادر بر این ميثاق را پس نگرفت، و ھيچ اعDميه یا ابراز نارضایتی دربارهء ھي
نکرد.  به این ترتيب، جمھوری اسDمی ایران کامDً متعّھد به اجرای کلّيه شرایط مندرج در ميثاق 

  المللی حقوق مدنی و سياسی است.  اصل نھم حاکی از آن است که: بين
ھر کس حق آزادی و امنيت فردی دارد. ھيچکس نباید تحت بازداشت و یا  -1

رار گيرد. ھيچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی دستگيری خودسرانه ق
  که قانون و مقررات آئين دادرسی حکم کند.

شود باید در زمان بازداشت، دWیل دستگيری به اطDع  می ھر کسی که دستگير  -2
او رسانده شود و (نيز) باید بدون درنگ ھر اتھامی که عليه او وجود دارد، به اطDعش 

  رساند.
کسی که به اتھام جرمی دستگير و یا بازداشت ميگردد، باید بی درنگ در  ھر -3

مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسيله قانون، قدرت قضائی را اعمال ميکند، آورده 
شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و 

مومی و کلی درآید، ولی در ھر مرحله از رسيدگی انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده ع
قضائی، (متھم) ممکن است با تضمين آزادی (موقت) جھت حضور در دادگاه و به اقتضای 

 حکم دادگاه موکول گردد.
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ھر کسی که بموجب دستگيری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم ميگردد، حق  -4
ن تاخير در مورد غير قانونی بودن دارد روند دادخواھی را بدین منظور که دادگاه بدو

بازداشتش تصميم گيرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غير قانونی است (قاضی) دستور 
  به آزادی او دھد.

ھر کس که قربانی دستگيری و یا بازداشت غير قانونی شده است، حق جبران  -5
  خسارت دارد.

دسرانه ھستند، و در زمان دستگيری در اینجا، یاران ایران در معرض دستگيری و بازداشت خو
دWیل بازداشت آنھا اعDم نشده است.  اتّھامات یاران نيز بDفاصله به آنھا ابDغ نشده است.  

  اند.   یاران بDفاصله به حضور قاضی نيز برده نشده
  کند: مادّه دھم ميثاق مزبور نکات دیگری را مطرح می

(زندانيان) باید با آنھا با انسانيت و احترام تمام افرادی که آزادی آنھا سلب ميگردد  -1
  که حقيقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.

به جزء موارد استثنائی، افراد متھم باید از محکومين جدا نگاه داشته شوند و  -الف -2
  بایستی مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعيت افراد غير محکوم شوند. می

از اشخاص محکوم جدا نگه داشته نشدند و با آنھا رفتار متناسب با وضعيت  در اینجا یاران ایران
المللی حقوق مدنی و سياسی توّجه  ميثاق بين 14افراد غير محکوم معمول نگردید.  به مادّهء 

  گوید: کنيم که جزئی از آن می

د. ھای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارن ھا و دیوان ھمه افراد در مقابل دادگاه -1
در امور تصميم گيری ھر اتھامی عليه فرد و یا (عليه) حقوق و تعھدات مدنی او، ھر کس 
باید حق داشته باشد که (اتھامات او) بوسيله یک دادگاه قانونی، صDحيت دار، مستقل و 
بيطرف، بطور منصفانه و علنی، رسيدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از 

ادگاه بدWیل اخDقی، نظم عمومی و یا امنيت ملی در یک جامعه تمام و یا قسمتی از د
مردم ساWر منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفين دعوی اقتضا کند و یا تا 
حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری 

سمتی از دادرسی) امکان دارد، اما بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا ق
حکم صادره در امور کيفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب 

 نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختDفات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.

ھر کس که به ارتکاب جرمی متھم شده است این حق را دارد که بيگناه فرض  -2
 تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.شود 

در مورد قطعی شدن جرم عليه فرد، ھر کس حق دارد که با تساوی کامل، از  -3
 حداقل حقوق تضمين شده زیر برخوردار گردد.
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بيدرنگ و به تفصيل با زبانی که او بفھمد، (باید) از نوع و علت اتھامی که به او  -الف 
  نسبت داده شده است، آگاه گردد.

وقت و تسھيDت کافی جھت تھيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلی که خود انتخاب کرده  - ب 
  است، داشته باشد.

  بدون تاخير غيرموّجه، دادگاھی شود. -ج 
در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکيلی که خود   -د 

 انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). 
4- ............. 
شود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که  می ھر کس که مجرم شناخته  -5

  مجرميت و محکوميت او بوسيله یک دادگاه عاليتر مورد تجدید نظر قرار گيرد.

در اینجا یاران ایران، تا کنون، از "محاکمهء منصفانه توّسط دادگاه قانونی، صDحيت دار، مستقل و 
اند.  در ھر صورت، یاران  الملل استحقاقش را دارند، محروم بوده نطرفی" که طبق قانون بي بی

ایران حق دارند که " بدون تاخير غيرموجه، دادگاھی شوند."  به جای آن، ھفت متّھم مزبور یک 
سال و نيم از زندگی گرانبھایشان را در زندانی مخوف، در معرض انواع گوناگون سوء رفتار، سپری 

  گوید؟ می چه 15مادّهء   کردند.

ھيچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانين ملی و یا   -1
المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. ھمچنين نباید ھيچ مجازات شدیدی  بين

را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعيين نمود. اگر پس از ارتکاب جرم 
دیگری وضع شود که مجازات مDیمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از  مقررات قانونی

 آن مقررات استفاده نماید.

ھيچيک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در ھنگام انجام  -2
عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانين شناخته شده جامعه ملل، جرم نيست، منافات 

 داشته باشد.

المللی که ایران از جمله امضاء کنندگان آن است، ایران این  در اینجا، طبق این مادّهء قانون بين
اند که "طبق قوانين ملّی  مسئوليت را دارد که ثابت کند یاران ایران مرتکب عمل، یا اعمالی، شده

  المللی، در زمان ارتکاب، جرم بوده است." یا بين

متداول برای تعقيب قضيهء کيفری مطرح کردن "عناصر" عمل یا اعمال برای اجرای این کار، روال 
شوند.  دولت باید دWیلی ارائه نماید که ھر یک از  کيفری است که طبق آن افراد مرتکب متّھم می

  عناصر Wزم را تأمين نماید که، با ھم، عمل یا اعمال کيفری خاصّی را تشکيل دھند.
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این مورد مصداق دارد، اّما لزوم رعایت اختصار نه اجازهء نقل آنھا را  رالمللی نيز د سایر موازین بين
آورد.  ھمين قدر کافی است گفته شود که اطاعت  دھد نه امکان تحليل آنھا را فراھم می می

  شود." المللی ھمان است که در اینجا "محاکمه می ایران از قانون بين

  کAم آخر
ایران بنفسه تحت محاکمه است، بلکه خود اسDم ایرانی نيز  ایران نه تنھا در طّی محاکمهء یاران

شود.  به عبارت دیگر، این محاکمه  المللی به محاکمه کشيده می  در دادگاه افکار عمومی و بين
  کند: تلویحاً سؤاWتی از این قبيل را مطرح می

 آیا اسDم ایرانی عادWنه است؟ •
 است؟ گرایی مطلوبی آیا اسDم ایرانی حکومت •
 آیا اسDم ایرانی واقعاً مدافع "صلح" است؟ •
 آیا اسDم ایرانی واقعاً مدافع "عدالت" است؟ •
 آیا اسDم ایرانی مدافع "جریان مناسب و مقتضی" طبق قانون است؟ •
 کند؟ آیا اسDم ایرانی "آزادی دین و عقيده" را تضمين می •
المللی با  المللی طّی قانون بين آیا اسDم ایرانی "حقوق بشر" را آنچنان که جامعهء بين •

 کند؟ اتّفاق آراء تعریف کرده، حفظ و حمایت می

توان اطمينان داد که شھرت اسDم ایرانی فی  نتيجهء این محاکمه ھر چه که باشد، به ایران می
نفسه در خطر است.  حکومت ایران، بر حسب منافع روشنگرانهء خود و بنا به مصلحت ُحسن 

ی، بھتر است تعقيب کيفری در این محاکمه را شّفاف سازد، و با روال کيفری شھرت اسDم ایران
  ایرانی ھماھنگ باشد.  اّما آیا دستاوردی قانونی به نام "روال کيفری ایرانی" وجود خارجی دارد؟

کنم اطDّعاتی را دربارهء روال کيفری ایرانی برای من ارسال دارند، تا،  از خوانندگان عزیز تقاضا می
حين پيشرفت جریان محاکمه، بتوانم اظھارات و مDحظاتی را بيان نمایم که آیا این محاکمه،  در

  طبق موازین قضائی خود ایران، "منصفانه" ھست یا خير.

المللی و عمومی به  ایران با به محاکمه کشيدن یاران ایران، نه تنھا خود را در دادگاه افکار بين
ی را نيز در معرض محاکمه قرار داده است.  این سبب این محاکمه کشيده، بلکه اسDم ایران

شود که، آیا اسDم ایرانی الگویی برای حکومت، حکومت دینی، نظامی باWتر از  تأّمل و تفکّر می
ھای اساسی برای  گرایی نامطلوب، فاقد تضمين غرب است، یا اسDم ایرانی صرفاً حکومت

مونه است؛ شاخص معتبر و محک مطلوبی است متّھمان است؟ این محاکمه دعوای حقوقی ن
کند که آیا نظام عدالت ایرانی عادWنه یا ناعادWنه است.  طبق این  که، به نحوی از انحاء، ثابت می

شاخص، آنقدر که خود اسDم ایران در معرض محاکمه است، یاران ایران یا امر بھائی در ایران به 
  شود. محاکمه کشيده نمی

کند: آیا نظام عدالت کيفری، که  زنده است زیرا این سؤال بنيادی را مطرح میاین محاکمه آمو
دستگاه و نظام اسDم ایرانی است، از نظر طرز عمل عادWنه یا غيرعادWنه است؟ ھر حکم 
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نادرستی، در بارهء ھر یک از اتّھامات مطرح شده عليه ھفت بھائی، یعنی یاران ایران، به منزلهء 
د خود نظام عدالت کيفری تحت اسDم ایرانی است، که، به تنھایی، مسئول حکمی خطا در مور

  این نتيجهء غيرعادWنه است.
  : این مقاله نخستين در بخش انگليسی این تارنما در پيوند زیر منتشر گردید: واچ پرس ایران

Iranian Islam, not the Yaran, on trial in the court of international opinion 


