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محاکمهء يیارراانن اايیراانن با ددوو معيیارر
حقوقق شهرووندیی” وو “آآئيین ددااددررسی قانونی ددااددگاههایی“

”اانقالبب
ددکتر کريیستوفر باکک، ددکتراایی تخّصصی حقوقق

، هفت مديیر سابق جامعهء بهائی، که با2010هفتم فورريیه 
شدند، ددرر ددووميین جلسهءعنواانن “يیارراانن اايیراانن” شناخته می

 ددااددگاهه اانقالبب28ررئيیس شعبهء  ،[i]ددااددگاهه خودد، ااحتماًال به رريیاست قاضی مغيیسه
فردد، ررکساناطهراانن، محاکمه شدند.  اايین شعبه، قبًال، به رريیاست قاضی سهراابب حيیدرریی
تبارر رراا به ااّتهامم جاسوسی به هشت سالل حبسنگارر اامريیکايیی اايیراانیصابریی، ررووززنامه
محکومم کردد وو سپس ااوو رراا آآززاادد نموددهه ااجاززهه دداادد اايیراانن رراا ترکک کند، وو بعدها محاکمهء
تجديیدنظر ساختگی ددرر غيیابب ااوو ترتيیب دداادد، که ددرر آآنن خانم صابریی ررسمًا اازز ااّتهامم

جاسوسی مبّراا گردديید.  چنيین ووضعيیتی ددرر مورردد يیارراانن اايیراانن مصدااقق نداارردد.  ااّتهاماتت
هایی ااّطالعاتی وو اامنيیتیجعلی که يیارراانن اايیراانن با آآنن ررووبروو هستند، محصولل ساززمانن

ررژژيیم ااسالمی ااست.  همانطورر که ووکيیل مداافع ااررشد، برندههء جايیزههء نوبل، ددکتر شيیريین
عباددیی ااظهارر ددااشت، ااّتهاماتت شامل “جاسوسی براایی اامريیکا وو ااسراائيیل، ااقداامم عليیه

مطبوعاتت وو [ii].اامنيیت مّلی وو [مباددررتت به] تبليیغ عليیه نظامم [جمهورریی ااسالمی]” ااست

محاکمهء يیارراانن اايیراانن با ددوو معيیارر “حقوقق شهرووندیی” وو
“آآئيین ددااددررسی قانونی ددااددگاههایی اانقالبب” ددکتر

کريیستوفر باکک، ددکتراایی تخّصصی حقوقق
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،نظر هنوزز متوّجه اايین ااّتهامم آآشکارراا جديیداافراادد صاحب
يیعنی “جاسوسی براایی اامريیکا” – که هنوزز بايید به طورر مستقّل صّحت وو سقم آآنن تعيیيین

ااندگردددد – نشدهه
 با ددررهایی2010 فورريیهء 7 وو 2010 ژژاانويیه 12حضورر ددرر ددوو جلسهء ددااددگاهه ددرر تارريیخ 

بسته به رروویی مطبوعاتت (حّدااقّل “مطبوعاتت آآززاادد) وو مرددمم صوررتت گرفت.  ااعضاء
ددرر ااصطالحح [iii].خانوااددههء مّتهمانن ااجاززهه نيیافتند به ااطاقق محّل محاکمه وواارردد شوند
(in camera) [iv]”حقوقی، اايین محاکمهء پشت ددررهایی بسته رراا جلسهء “غيیر علنی

، بنا به گزااررشش2010 فورريیه 7گويیند.  جلسهء تقريیبًا يیک ساعتهء  هایی ددرريیافتی، بر
موضوعاتت مربوطط به آآئيین ددااددررسی متمرکز بوددهه ااست

اایی اايین پرووندهه ااظهارر نظرنامهددکتر عباددیی ااخيیراًا ددررباررههء هر ددوو ووجه ااصولی وو آآئيین
هندووستانن ررشته News X  ژژاانويیه، تلويیزيیونن25 وو 24کرددهه ااست.  ررووززهایی 

ااییهایی مستند ددقيیقی اازز ااذذيیت وو آآززاارر بهائيیانن اايیراانن پخش کردد، که شامل مصاحبهبرنامه
با ددکتر عباددیی نيیز بودد.  ددرر مورردد ااّتهاماتی که عليیه هفت تن يیارراانن اايیراانن مطرحح شدهه،

هایی سيیاسی توصيیف کرددااساسس وو دداارراایی اانگيیزههددکتر عباددیی ااّتهاماتت رراا بی
من سرپرست گرووهه حقوقی ووکالیی هفت بهائی هستم.  پرووندهه رراا به طورر کامل مطالعه
اایی مدررکک وو سند ددرر ااثباتت ااّتهاماتت مطرحح شدهه عليیه آآنها ووجودد نداارردد. اامم.  ذذرّرههکرددهه

ااّتهاماتی اازز قبيیل جاسوسی براایی ااسراائيیل، تبليیغ عليیه اامنيیت مّلی وو سايیر مواارردد، عذرر وو
طرفی، بدوونن ااددنی تردديیدیی، حکم بر تبرئهء کامل ووبهانه ااست.  هر قاضی عاددلل بی

ددهدآآززااددیی فورریی آآنها می
گناهند.  مطلقًا هيیچ سند وو مدررکی براایی هيیچيیک ااززتکراارر ميیکنم، موّکالنن من بی

ااّتهاماتت آآنها ووجودد نداارردد.  آآنها بايید بالفاصله تبرئه وو آآززاادد شوند.  ااگر قاضی آآنها رراا
[v].گناهکارر دداانسته حکم بر محکوميیت آآنها بدهد، قانونن رراا ززيیر پا گذااشته ااست

وو ااّما ددرر مورردد حضورر ددرر ددااددگاهه، که ررووزز سه  صوررتت2010شنبه، ددووااززددهم ژژاانويیه 
گرفت، ددکتر عباددیی چنيین ااظهارر نظر کردد

آآئيین ددااددررسی حقوقی پشت ددررهایی بسته صوررتت گرفت.  حّتی خانوااددهههایی موّکالنن من
ااجاززهه نيیافتند ددرر طولل جلساتت حضورر يیابند.  گرووهه ووکالء نيیز اابتداا ااجاززههء حضورر ددرر
جلساتت محاکمهء موّکالنن خودد رراا ندااشتند.  ااّما، آآنها به اايین تصميیم نامعقولل معترضض

شدند وو نهايیتًا ااجاززهه يیافتند ددرر ززمانن تشکيیل جلساتت حضورر يیابند
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ددکتر عباددیی ددرر جواابب اايین سؤاالل که آآيیا اايین مواارردد ددااددررسی وو ااقامهء ددعواایی حقوقی
“منصفانه وو شّفافف” ااست، ااظهارر ددااشت

هاییاايین آآئيین ددااددررسی نه عاددالنه ااست نه شّفافف.  اايین ااقدااماتت حّتی منطبق با آآئيین
ددااددررسی وو قواانيین اايیراانن نيیز نيیست.  گو اايین که، مايیلم بيیفزاايیم که اايین موّکالنن من تنها
عداالتی ددرر اايیراانن نيیستند.  هميین ااقدااماتت ناعاددالنه ددرر مورردد کّليیه ززنداانيیاننقربانيیانن بی

تواانم بگويیم که قاضی تا چه حّد ددرر پايیماللگردددد.  وو ددرر اايین قضيیه، نمیسيیاسی اِاعمالل می
کرددنن قانونن پيیش خوااهد ررفت

ااّما، بايید خاطرنشانن ساخت که ااووليیاء حکومت اايیراانن ووجودد “ززنداانيیانن سيیاسی” رراا به
شناسند.  ددکتر عباددیی ددرر جواابب اايین سؤااللاایی جداا وو متمايیز به ررسميیت نمیعنواانن مقوله

توااند مؤّثر ووااقع شودد، با نظر مواافق چنيین گفتکه آآيیا فشارر بيیناالمللی می
االمللی بيیشتریی بر حکومتاالمللی بسيیارر مؤّثر خوااهد بودد.  ما نيیازز به فشارر بيینفشارر بيین
اايیراانن دداارريیم.  ااّما اايین فقط ددرر مورردد پرووندههء بهائيیانن نيیست، بلکه براایی کّليیه ززنداانيیانن

سيیاسی بسيیارریی ااست که ددرر اايیراانن ووجودد ددااررند
هایی اايیذاائی بسيیارریی عليیه بهائيیانن صوررتت گرفته ااست. اازز آآغازز اانقالبب تا کنونن، حرکت
به آآنها حّتی ااجاززهه ددااددهه نشدهه که به تحصيیالتت خودد ددرر دداانشگاهه اادداامه ددهند.  ااّما، بايید

بيیفزاايیم که تبعيیض فقط عليیه بهائيیانن صوررتت نگرفته، بلکه عليیه کّليیه اادديیانن دديیگر وو سايیر
هایی مذهبی ددرر اايیراانن نيیز اانجامم شدهه ااستااقّليیت

ااّما، عليیرغم فريیاددهایی ااعترااضی که ددرر محکوميیت حکومت اايیراانن اازز ااطراافف وو ااکنافف
االمللی بايیدعالم بلند شدهه، هيیچ تأثيیر محسوسی پديید نيیامدهه ااست.  با اايین همه، فشارر بيین
تدااوومم يیابد، ززيیراا مفّسراانن آآگاهه ددرر اايین مورردد نظر مواافق ددااررند که حکومت اايیراانن تحت

نفوذذ اافکارر عمومی جهانی ااست
همانطورر که اايین محاکمه، به نحویی طوالنی وو ددررددناکک، پيیش ميیروودد، برخی مالحظاتت
دديیگر حقوقی دديیگر رراا ددرر قضيیهء مطرحح ددرر ددااددگاهه ميیتواانن مّد نظر قراارر دداادد، بخصوصص
ااشش [بهددرر رراابطه با کارربردد سند مهّم حقوقی که ااخيیراًا ددرر ددسترسس قراارر گرفته وو ترجمه
هاییقانونن ااحتراامم به آآززااددیی“ [vi].اانگليیسی – مم] ددرر  اايیراانن پرسس ووااچچ ددررجج گردديیدهه ااست
مشرووعع وو حفظ حقوقق شهرووندیی”، سند حقوقی مهّم وو تارريیخ  مه4ساززیی که ددرر تارريیخ 

 به تصويیب مجلس جمهورریی ااسالمی اايیراانن ررسيیدهه، مستلزمم ااظهاررنظریی ددرر2004
ززميینهء کارربردد هدفمند آآنن ددرر ووضعيیت فعلی حقوقق بشر ددرر جمهورریی ااسالمی اايیراانن

آآووررددرراا فرااهم می [vii]ااییااست، که محاکمهء يیارراانن اايیراانن ددعواایی نمونه
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توّجه وو ددّقت گذرراايیی به بعضی مفادّد برگزيیدههء اايین سند مواارردد نقض آآئيین ددااددررسی رراا، که
نقل شدهه ددرر باال، بداانن ااشاررتت کرددهه، بيیش News X ددکتر شيیريین عباددیی، ددرر مصاحبهء
گماننساززدد.  چونن ددکتر عباددیی ااوّوليین بانویی قاضی ددرر اايیراانن بودد، بیاازز پيیش ررووشن می
با قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، با قانونن مجاززااتت عمومی اايیراانن، وو با سندیی که تاززهه
هایی مشرووعع وو حفظ حقوقق شهرووندیی، آآشنايییترجمه شدهه، يیعنی قانونن ااحتراامم به آآززااددیی
هايیش دداارردد.  ااگرچه ددکتر عباددیی صريیحًا به اايین مواادّد ااشاررهه نميیکند، ااّما ددرر مصاحبه
تر، ااگرآآوورردد).  به عباررتت ددقيیقشودد (يیا مفادّد آآنها رراا به يیادد میتلويیحًا به آآنها متوّسل می
توااند نه تنها ددرر محاکمهء يیارراانن مّدهایی ززيیر اازز قواانيین اايیراانن مینه همه، برخی اازز گزيیدهه

هایی ددکتر عباددیی ددررتر ااستدالللتوااند، براایی ددررکک متفاووتتنظر قراارر گيیردد، بلکه می
چاررچوبب حقوقی اايیراانن، جنبهء ااکتشافی يیا کليیدیی ددااشته باشد

”هایی مشرووعع وو حفظ حقوقق شهرووندییقانونن ااحتراامم به آآززااددیی“
کشف وو تعقيیب جراائم وو ااجراایی تحقيیقاتت وو صدوورر قرااررهایی تأميین وو باززددااشت      -1
موّقت میبايید مبتنی بر ررعايیت قواانيین وو حکم وو ددستورر قضائی مشّخص وو شّفافف

صوررتت گيیردد وو اازز اِاعمالل هر گونه ساليیق شخصی وو سوء ااستفاددهه اازز قدررتت وو يیا اِاعمالل
هر گونه خشونت وو يیا باززددااشتهایی ااضافی وو بدوونن ضرووررتت ااجتنابب شودد

ددااددگاهه اانقالبب ااسالمی اايیراانن “ددااددگاهی فوققااظهارر نظر:  گردددد، يیعنیاالعاددهه” محسوبب می
اایی خاصّص که حوززههء قضائی آآنن عمدتًا موضوعاتت اامنيیتی ااست.  بخشی اازز قانوننمحکمه

، با عنواانن “جراائم عليیه اامنيیت مّلی وو1996مجاززااتت سالمی اايیراانن، مصّوبب سالل 
هاییکند که ددرر حيیطهء صالحيیت قضائی ددااددگاههاالمللی کشورر”، جراائمی رراا مطرحح میبيین
اانقالبب قراارر دداارردد.  بديیهی ااست ااّتهامم جاسوسی موضوعی اامنيیتی ااست، که توجيیه میکند

 ددااددگاهه اانقالبب ددرر طهراانن ااحضارر28چراا يیارراانن باززددااشت شدهه وو نهايیتًا به شعبهء 
شدههااند.  محکمههایی فوققاالعاددهه نوعًا براایی ررسيیدگی به جراائم مشّخصی، عمدتًا بدوونن
ها، تشکيیل میشوند.  گرووهه کاررییررعايیت کّليیه آآئيینهایی ددااددررسی نظامم عادّدیی ددااددگاهه
ااظهارر ددااشته ااست که اايین نوعع [viii]هایی خوددسراانهساززمانن ملل مّتحد ددرر باززددااشت
ززنند وو نوعًا باززددااشتیهایی خودد رراا ااززها عمومًا ددست به باززددااشت خوددسراانه میددااددگاهه

فراايیند صحيیح وو مناسب محاکمهء منصفانه محروومم میکنند
هایی وويیژهه، نظامی وو جز آآنن،تريین علل باززددااشت خوددسراانه ووجودد ددااددگاههيیکی اازز ووخيیم

ها رراا ميیثاققشوند، ااست.  حّتی ااگر خودد اايین قبيیل ددااددگاههبدوونن توّجه به آآنچه که خوااندهه می
بيیناالمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی ممنوعع نکرددهه باشد، گرووهه کارریی بنا به تجربه پی برددهه
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هایی حّق برخورردداارریی اازز محاکمهء منصفانهااست که عمًال هيیچ يیک اازز آآنها به تضميین
[ix].گذااررندمندررجج ددرر ااعالميیهء جهانی حقوقق بشر وو ميیثاقق مزبورر ااحتراامم نمی

عليیرغم آآنچه که ددرر باال آآمد، توّجه به مادّدهه يیک  قانونن “ااحتراامم به آآززااددییهایی مشرووعع وو
حفظ حقوقق شهرووندیی”، مستلزمم صدوورر “حکم وو ددستورر قضائی مشّخص وو شّفافف”
براایی “کشف وو تعقيیب جراايیم … وو باززددااشت موّقت” ااست.   نويیسندههء اايین مقاله
نتواانسته تعيیيین کند که آآيیا ااحکامم ررسمی ددستگيیریی، که اايین مادّدهه آآنن رراا الززمم دداانسته،
شودد به ااّطالععصاددرر شدهه ااست يیا خيیر.  اازز خواانندگانن اايیراانن پرسس ووااچچ تقاضا می

نويیسندهه برسانند که آآيیا اايین ااحکامم الززمم آآنطورر که بايید وو شايید صاددرر شدهه ااست يیا خيیر
ددرر رراابطه با “سوء ااستفاددهه اازز قدررتت” که اايین مادّدهه ممنوعع ااعالمم ميیکند، جامعهء

االمللی بهائی تلويیحًا بيیانن کرددهه که نظامم ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، با معاضدتت ووززااررتتبيین
ااّطالعاتت، اازز قدررتت خودد ددرر ررفتارر با يیارراانن اايیراانن سوء ااستفاددهه کرددهه ااست.  جامعهء

بيین  به آآيیتااهللا قربانعلی ددرّریی2009 ماررسس 4االمللی بهائی ددرر نامهء سرگشاددههء 
آآباددیی، ددااددستانن کّل جمهورریی ااسالمی اايیراانن، تلويیحًا به سوء ااستفاددهه اازز قدررتت ددررنجف

بدررفتارریی مستند با هفت مّتهم بهائی ااشاررهه کرددهه ااست
 وو بقيیه ددرر اارردديیبهشت١۱٣۳٨۸۶سراانجامم هفت نفر ااعضایی يیارراانن، يیک نفر ددرر ااسفند 

، باززددااشت وو به ززنداانن اافکندهه شدند. اايین بیگناهانن براایی مّدتی ددرر ززنداانن اانفرااددیی١۱٣۳٨۸٧۷
بوددهه اامکانن مالقاتت با ااعضایی خانوااددهههايیشانن رراا ندااشتند. هر چند که نهايیتًا به ااعضایی
خانوااددههها ااجاززهه ددااددهه شد که مالقاتتهایی کوتاهی تحت نظاررتت نزدديیک مسئوليین ززنداانن با
آآنها ددااشته باشند، وولی مسجونيین هنوزز اازز ددسترسی به ووکيیل مداافع وو مشوررتت قانونی
محروومم هستند. شراايیط ززنداانن آآنانن ددرر حالل تغيیيیر بوددهه ااست وو ددرر يیک ززمانن پنج نفر

مردداانن رراا ددرر سلولی که بيیش اازز ددهه متر مرّبع ووسعت ندااشت وو فاقد تخت خواابب بودد جایی
[x].ددااددند

هایی ددقيیق رراا، ددرر چاررچوبب ززمانی کّلی، میتارريیخ 5تواانن ددرر اايینجا مشاهدهه کردد.  ررووزز 
، مهوشش ثابت، يیکی اازز مديیراانن جامعهء بهائی، رراا عواامل ووززااررتت2008ماررسس 

ااّطالعاتت ددرر مشهد ددستگيیر کرددند. (پرووندهه بعداًا اازز ووززااررتت ااّطالعاتت اانتقالل ددااددهه شد وو
 شش مديیر دديیگر بهائی –2008 مه 14اايینک ددرر ااختيیارر قّوههء قضائيیه ااست.)  ررووزز 

االّديین خانجانی، بهرووزز توّکلی، سعيید ررضائی، فريیبا کماللآآباددیی، ووحيید تيیزفهم، ووجمالل
عفيیف نعيیمی – ددرر مناززلل خودد ددرر طهراانن ددستگيیر شدند.  ااوّوليین مورردد گزااررشش شدهه اازز

، بعد اازز آآنن که يیارراانن اايیراانن مّدتت چهارر ماهه ددرر2008مالقاتت با خانوااددهه ددرر سپتامبر 
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تريین بزررگتريین وو مخوفف209حبس اانفرااددیی گذررااندند، صوررتت گرفت.  يیارراانن ددرر بند 
ززنداانن اايیراانن، يیعنی ززنداانن ااوويین، ووااقع ددرر ناحيیهء شمالل غربی طهراانن، پايیتخت اايیراانن،
محبوسند.  حبس چهاررماههء اانفرااددیی هيیچگونه توجيیهی، هر چه که باشد، ندااشته ااست،

وو سوء ااستفاددههء خوددسراانه اازز قدررتت بودد
ها بايید ددرر طبق ترتيیباتت قانونی وو منحصر به مباشر، شريیک وو معاووننمحکوميیت      -2
جرمم باشد وو تا جرمم ددرر ددااددگاهه ااثباتت نشودد وو ررأأیی مستدلّل وو مستند به مواادّد قانونی وو يیا

منابع فقهی معتبر (ددرر صوررتت نبوددنن قانونن) قطعی نگردديیدهه، ااصل بر براائت مّتهم بوددهه
وو هر کس حق دداارردد ددرر پناهه قانونن اازز اامنيیت الززمم برخورردداارر باشد

ددرر نظامم حقوقی اامريیکا، همانطورر که ددرر سايیر نقاطط معمولل ااست، ااّتهاماتتااظهارر نظر: 
هایی قطعیگرددند، وو قّوههء قضائيیه اازز صدوورر بيیانيیهکيیفریی به عنواانن “ااّتهامم” مطرحح می
کند.  ااّما اايین قضيیه ددرر نظامم قضائی اايیراانناایی خودددداارریی میقبل اازز پايیانن يیافتن هر محاکمه
آآباددیی،ااهللا قربانعلی ددرّریی نجفمصدااقق نداارردد.  براایی مثالل، تلويیزيیونن ددوولتی اايیراانن اازز آآيیت
کند که گفته ااست که بهائيیانن اايیراانن به طورر ااعم (وو با ااشاررتیددااددستانن کّل، نقل قولل می
مستقيیم، بخصوصص يیارراانن اايیراانن) ددشمنانن ااسالمند وو تهديیدیی براایی اامنيیت مّلی اايیراانن
محسوبب ميیشوند: “تشكيیالتت فرقه ضاله بهائيیت ددرر تمامي ررددهه ها غيیر قانوني وو غيیر

ررسمي بوددهه وو وواابستگي آآنها به ااسراائيیل وو ضديیت آآنها با ااسالمم وو نظامم ااسالمي محرزز وو
[xi]”.خطر آآنها براايي اامنيیت ملي مدلل وو مستند ااست

ااهللاایی ذذکر شدهه که آآيیتبنا به آآنچه که ددرر خبرگزاارریی فاررسس آآمدهه، اايین ااظهارر نظر ددرر نامه
اایی نوشت، کهااالسالمم غالمحسيین محسنی ااژژههقربانعلی ددرّریی نجفآآباددیی خطابب به حّجت

 سمت ووززااررتت ااّطالعاتت رراا به عهدهه ددااشت وو ددرر اايین تارريیخ2009 تا ژژووئيیه 2005اازز 
ااهللا صاددقق الرريیجانی، ررئيیس قّوههء قضائيیه، ااوو رراا به مقاممناگهانن برکنارر شد وو سپس آآيیت
هاییآآباددیی ددرر اايین مورردد که چراا حمايیتددااددستانی کّل کشورر منصوبب نمودد. ددرّریی نجف

 قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی شامل حالل بهائيیانن23 وو 20مذکورر ددرر ااصولل 
شودد، ااظهارر نظر کرددهه ااست.  ااصولل مزبورر ددرر فصل سومم، تحت عنواانن “حقوققنمی

مّلت” مندررجج ااست
 همه اافراادد ملت ااعم اازز ززنن وو مردد يیکسانن ددرر حمايیت قانوننقراارر ددااررند وو ااززااصل بيیستم ـ

همه حقوقق اانسانی، سيیاسی، ااقتصاددیی، ااجتماعی ووفرهنگی با ررعايیت موااززيین ااسالمم
برخوررددااررند

 تفتيیش عقايید ممنوعع ااست وو هيیچکس رراانمیتواانن به صرفف ددااشتنااصل بيیست وو سومم ـ
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.عقيیدههاایی مورردد تعرضض وو مؤااخذهه قراارر دداا
آآباددیی ااّتخاذذ موضع نموددهه که اايین حمايیتهایی قانونن ااساسی ددرر مورردد آآننددرّریی نجف
ددسته اازز اايیراانيیانی که، به طورر اانفرااددیی يیا ااجتماعی، حکومت آآنها رراا تهديید وو خطریی
نظر اازز اايین که آآيیا شوااهدیی ددرر تأيیيید اادّدعایی مزبورربراایی اامنيیت مّلی تلّقی کند (صرفف
هایی مذکورر ددرر قانونن ااساسیووجودد ددااشته يیا ندااشته باشد)، مصدااقق نداارردد.  آآززااددیی

آآباددیی، بايید، ددرر ررعايیت مصالح عمومی، به خاطر حفظاايیراانن، بنا به گفتهء ددرّریی نجف
آآباددیی که بهاامنيیت مّلی وو تماميیت ااررضی کشورر، به حالت تعليیق ددرر آآيید.  ددرّریی نجف

ااسراائيیل به عنواانن “فلسطيین ااشغالی” ااشاررهه نمودد ااظهارر ددااشت که مستندااتت، ااماررااتت وو
قراائن به ددست آآمدهه گويیایی پيیوندهایی بيین بهائيیانن اايیراانن وو ددوولت “صهيیونيیستی” ااست. 
مقّر مرکز جهانی بهائی کوهه کرمل ددرر حيیفا، ووااقع ددرر ااسراائيیل، ااست، ااّما اايین به عّلت
ااررتباطط با “صهيیونيیسم” نيیست، بلکه بداانن عّلت ااست که شاررعع اامر بهائی، يیعنی

 نفر دديیگر، به فلسطيین تبعيید شد، وو ددرر70)، همرااهه با 1817-1892بهاءااهللا (
تريین ززنداانن اامپرااطورریی عثمانی، يیعنی قلعه- ززنداانن باستانی صليیبيیونن عّکا، ددررمخوفف

مجاووررتت خليیج حيیفا، ززنداانی گردديید
توااندآآباددیی نمیکشف حقيیقت” (که ااصطالحح حقوقی اامريیکايیی ااست) توّسط ددرّریی نجف“
گناهی باشد.  بلکه، نتيیجهء اازز پيیش تعيیيین شدهه ااست – يیعنی،“قراائن وو ااماررااتت” بی

تصميیمی که قبل اازز پيیداا شدنن هر گونه سند وو مدررکی ااّتخاذذ شدهه ااست.  ااگرچه به ااسنادد
شودد، دداالّل بر چنيین پيیوندیی ااست، ااستنادد شد، ااّمانامشّخصی که، چنانن که گفته می

تواانن آآننآآباددیی بيیانن نموددهه ااساسًا چيیزیی بيیش اازز آآنن نيیست که میااستداللی که ددرّریی نجف
شودد. ناميید.  ددرر اايینجا جرمم اابداًا تعريیف نمی [xii]”رراا ااصطالحًا “جرمم مبتنی رراابطه

ددرّریی نجفآآباددیی بهائيیانن رراا به ددسيیسهء آآشکارر براایی برااندااززیی ررژژيیم اايیراانن، يیا آآشکارراا
ددرر صددد تضعيیف ااقتداارر ررژژيیم، يیا عمداًا قصد ااررتکابب ااقدااماتت تروورريیستی، يیا تالشش

تر، ااّتهاماتت مبهم ددرّرییکند.  به عباررتت ددقيیقاابتداايیی براایی اانتقالل ااسراارر ددوولتی مّتهم نمی
آآباددیی به ززحمت به چيیزیی بيیش اازز فرضض بر مجرمم بوددنن، وو نه فرضض بر براائت،نجف

بالغ ميیشودد
ددکتر شيیريین عباددیی ددرر اايین عباررتت خودد، به ووضوحح جانن کالمم بخش ددوومم حفظ حقوقق
آآوورردد.  ااوو میشهرووندیی رراا به يیادد می «ااگر قراارر به ااجراایی عداالت باشد وو يیکگويید، 

قاضی بیطرفف بخوااهد به دداليیل ااتهامم موکليین من ررسيیدگی کند، غيیر اازز حکم تبرئه هيیچ
 “حفظ حقوقق شهرووندیی”، تحقيیق2بر حسب بند  [xiii]«.حکم دديیگر نمی توااند بدهد
قاضی مغيیسه بايید مبتنی بر “ررأأیی مستدلّل” وو حکم ااوو بايید “مستند به مواادّد قانونی”
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باشش
محاکم وو ددااددسرااها مکّلفند حّق ددفاعع مّتهمانن وو مشتکی عنهم رراا ررعايیت کرددهه وو      -3

فرصت ااستفاددهه اازز ووکيیل وو کاررشناسس رراا براایی آآنانن فرااهم آآووررند
 اايین شرطط تا حّدیی تأميین شدهه، ااّما تا حّدیی هم اانجامم نشدهه ااست.  ااوّولل، ددررااظهارر نظر:

 قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن به قاضی128قضيیه جراائم عليیه اامنيیت مّلی، مادّدهه 
ااجاززهه ميیدهد ددرر مرحهء تحقيیقاتت (که ممکن ااست ماهها طولل بکشد) مانع اازز ددسترسی
به ووکال شودد.  ددرر موااررددیی که محرمانه بوددنن ااکيید موضوعع بايید حفظ شودد، يیا ددرر جايیی
که حضورر کسی غيیر اازز مّتهم ممکن ااست، بنا به تشخيیص قاضی، سبب “فسادد” شودد،
می به طورر معمولل براایی128 متوّسل شد.  به اايین ترتيیب، مادّدههء 128تواانن به مادّدههء 
جلوگيیریی اازز ددسترسی مّتهمانن به ااعضاء خانوااددهه وو ووکاليیشانن ددرر طّی مّدتت تحقيیق وو

ررسد ددرر مورردد سوء ااستفاددهه قاضی ااززگيیردد. به نظر میررسيیدگی، مورردد ااستفاددهه قراارر می
اايین آآززااددیی عمل هيیچ برررسی قضائی ووجودد نداارردد چه برسد به نظاررتت قضائی

نمايید که ددرر مواارردد ضرووررییااصل منبع ددستگيیریی وو باززددااشت اافراادد اايیجابب می      -5
نيیز به حکم وو ترتيیبی باشد که ددرر قانونن معيّین گردديیدهه ااست وو ظرفف مهلت مقّرررهه پرووندهه
به مرااجع صالح قضايیی ااررسالل شودد وو خانوااددههء ددستگيیر شدگانن ددرر جريیانن قراارر گيیرند

 ررااقم سطورر، ددرر ااررتباطط با اايین مادّدهه، قبًال تحليیلی بر ااقدااماتت قبل اازز محاکمهااظهارر نظر:
ددرر توّجه به قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن، وو با ااشاررهه به قانونن آآئيین ددااددررسی

بديیهی ااست، “خانوااددههء ددستگيیر شدگانن”، طبق آآنچه که [xiv].کيیفریی اايیراانن نوشته ااست
هایی مکّررر، “ددرر قانونن “حفظ حقوقق شهرووندیی” آآمدهه، بعد اازز به تعويیق اافتاددنن5ددرر بند 
ااندجريیانن قراارر” نگرفته

ررئيیس قّوههء قضائيیه موّظف ااست هيیأتی رراا به منظورر نظاررتت وو حسن ااجراایی مواارردد -15
هايیی که به نحویی ددرر ااررتباطط با اايین مواارردد قراارر ددااررند،فوقق تعيیيین کند.  کّليیه ددستگاهه

موّظفند با اايین هيیأتت همکارریی الززمم رراا معمولل ددااررند.  آآنن هيیأتت ووظيیفه دداارردد ددرر صوررتت
مشاهدههء تخّلف اازز قواانيین، عالووهه بر مساعی ددرر ااصالحح ررووشها وو اانطباقق آآنها با

مقّرررااتت، با متخّلفانن نيیز اازز طريیق مرااجع صالح برخورردد جّدیی نموددهه وو نتيیجهء ااقدااماتت
خودد رراا به ررئيیس قّوههء قضائيیه گزااررشش نمايید

ااگر ااقدااماتت مربوطط به محاکمه وو قبل اازز محاکمهء يیارراانن نشانهااظهارر نظر:  اایی باشد، اايین
مادّدهه عمدتًا بيیاثر وو ثمر ااست.  آآنچه که ددرر ااصولل وو نه ددرر عمل، جالب ااست اايین که

هایی ااساسی تصريیح شدهه ددرر قانونن “حفظ حقوققها وو تضميینمواارردد نقض فاحش صيیانت
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شهرووندیی” ددرر نظامم عداالت کيیفریی اايیراانن، شامل ررفتارر کيیفریی قابل پيیگردد قانونی ااست
حقوقق (وو ااستثنائاتت) ددرر محاکماتت تحت معيیارر دديیگر اايیراانن

“قانونن آآيیيین ددااددررسي ددااددگاهههايي عمومي وو اانقالبب ددرر اامورر کيیفریی “
هایی اانقالبب تابع مقّرررااتت ددااددگاهی معرووفف به “قانونن آآئيین ددااددررسی ددااددگاهههاییددااددگاهه
هستند.  سه مادّدههء آآنن ددرر ااررتباطط با محاکمهء [xv]”عمومی وو اانقالبب ددرر اامورر کيیفریی

گردددديیارراانن اايیراانن نقل می
188ماددهه 

محاكماتت ددااددگاهه علني ااست به ااستثنايي مواارردد ززيیر به تشخيیص ددااددگاهه
ااعمالل منافي عفت وو جراائمي كه بر خالفف ااخالقق حسنه ااست – 1

اامورر خانوااددگي يیا ددعاوويي خصوصي به ددررخوااست طرفيین – 2
علني بوددنن محاكمه مخل اامنيیت يیا ااحساساتت مذهبي باشد – 3

نمايید که ددرر محاکمهء يیارراانناایی رراا ااثباتت می ددرر اايینجا، سوميین ااستثناء قاعدههااظهارر نظر:
اايیراانن ااستثنائاتی بر مادّدههء ووااضح آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن معمولل شدهه ااست.  ددرر

، ددکتر عباددیی می2010 ژژاانويیه 12ااررتباطط با حضورر ددرر ددااددگاهه ددرر تارريیخ  گويید
طبق ااطالعی که اازز طريیق خانوااددهه موکليینم به من ددااددهه شد، اامرووزز، جلسه ااوولل ددااددررسی»
شرووعع شد وو اازز ووکالئی که کانونن مداافعانن حقوقق بشر براایی آآنها تعيیيین کرددهه  بوددند وو
چهارر نفر هستند، من، آآقایی سلطانی، آآقایی ااسماعيیل ززااددهه وو خانم پرااکند؛ آآقایی ااسماعيیل
ززااددهه وو خانم پرااکند ددرر  ددااددررسی شرکت کرددند.  ددااددررسی عليیرغم ددررخوااست ما متاسفانه

[xvi]«.غيیر علنی ااعالمم شد وو حتی بستگانن رراا هم اازز ااتاقق بيیروونن کرددند
ددرر حالی که محاکمه پشت ددررهایی بسته طبق ااستثنائی بر شرطط محاکمهء علنی مندررجج

 اانجامم شدهه ااست، ااگر ووااقعًا هيیچ خطر اامنيیتی توّسط هفت مّتهم بهائی اايیجادد188ددرر مادّدههء 
تواانن نتيیجهگيیریی کردد که جلسهء غيیرعلنی صرفًا برااییشدهه، ددرر اايین صوررتت فقط مینمی
حفظ ددااددگاهه اازز تفّحص وو مدااّقهء مرددمم، ااّما به نامم حفظ مصالح اامنيیتی اايیراانن، تشکيیل شدهه

ااست
190ماددهه 

ددرر مواارردديي كه تحقيیقاتت تكميیل وو براايي اانجامم محاكمه ووقت تعيیيین شدهه باشد متهم يیا ووكيیل
ااوو حق ددااررند پيیش اازز شرووعع محاكمه به ددفترددااددگاهه مرااجعه وو اازز محتويیاتت پرووندهه

ااطالعاتت الززمم رراا تحصيیل كنند
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ددرر اايینجا مشاررکت ددکتر شيیريین عباددیی سبب گردديید ااقدااماتت ددااددررسی قبل ااززااظهارر نظر: 
محاکمه وو ااقدااماتت مربوطط به محاکمه با ددّقت وو آآگاهی مورردد مطالعه قراارر گيیردد.  ددکتر

عباددیی ددرر خصوصص ددااددررسی پيیش اازز محاکمه ااظهارر ددااشت
ووقتی که من ووکالت اايینها رراا به ااتفاقق همکارراانم قبولل کردديیم، بيیش اازز يیک سالل بودد که»
اايینها ددرر ززنداانن بوددند وو ااجاززهه مالقاتت رراا با بستگانن ندااشتند. تا مدتت هابه ما ااجاززهه
مالقاتت ددااددهه نشد، تا اايینکه بعد اازز يیک سالل وو نيیم که تحقيیقاتت تمامم شد، پرووندهه رراا

فرستاددند به ددااددگاهه، آآنن موقع به من وو سايیر ووکال ااجاززهه خوااندنن پرووندهه ددااددهه شد وو ووکال
[xvii]«.تواانستند يیک نوبت، موکليینشانن رراا ددرر ززنداانن مالقاتت کنند

به ااتمامم ررسيید وو تحقيیقاتت (ااحتماًال توّسط ووززااررتت بعد اازز آآنن که جريیانن ررسيیدگی
ااشش ددااددهه شد.  ددکترااّطالعاتت) اانجامم شد، پرووندهه باالخرهه به ددکتر عباددیی وو گرووهه حقوقی
عباددیی، بعد اازز برررسی پرووندههاایی که حکومت تشکيیل ددااددهه وو سواابقی که ددرر آآنن عرضه
شدهه بودد، ااظهارر ددااشت: “پرووندهه رراا من خوااندهه اامم وو متاسفانه يیا خوشبختانه هيیچ ددليیلی بر
[xviii]”.بزهکارریی وو ااثباتت ااتهاماتی که ددااددستانن ااددعا می کردد، ددرر پرووندهه ووجودد نداارردد

210ماددهه 
قاضي ددااددگاهه پيیش اازز ااتمامم ررسيیدگي وو ااعالمم ررأأيي، ددرر خصوصص براائت يیا مجرميیت متهم

نبايید به صوررتت علني ااظهارر عقيیدهه نمايید
 ددااددگاهه اانقالبب ااسالمی طهراانن، بر خالفف28قاضی مغيیسه، ررئيیس شعبهء ااظهارر نظر: 

آآباددیی، اازز اابراازز هر گونه نظر علنی ددررباررههء براائت يیاآآيیتااهللا قربانعلی ددرّریی نجف
مجرميیت يیارراانن اايیراانن مّتهم اامتناعع کرددهه ااست.  اازز لحاظظ نظریی، اانتظارر ميیروودد ااجراایی

هایی مشرووعع وو حفظ حقوقق شهرووندیی” وو قانونن ااجراايیی آآنن مانع“قانونن ااحتراامم به آآززااددیی
اازز هر گونه تخّطی وو تجاووزز اازز حقوقق کيیفریی اافراادد وو شهروونداانن اايیراانی شودد که  ددرر
قانونن ااساسی ذذکر شدهه ااست.  ااّما ااستثنائاتت متعّددد وو متنوعّع بر اايین مواادّد صيیانتی ددرر

مورردد يیارراانن اِاعمالل شدهه وو نتيیجه آآنن که ااقدااماتت وو تشريیفاتت محاکمه وو پيیش اازز محاکمه ددرر
مورردد آآنها، ددرر بسيیارریی مواارردد، اازز رروويّیهء تثبيیت شدههء قضائی پيیروویی نکرددهه بلکه تابع

.ااستثنائاتت شدهه ااست
کالمم آآخر

بندیی شدهه، سابقهء حقوقق بشرشورراایی حقوقق بشر ساززمانن ملل مّتحد، طبق برنامهء ززمانن
 مورردد برررسی قراارر خوااهد دداادد. 2010 فورريیه 15ددرر جمهورریی ااسالمی اايیراانن رراا ررووزز 
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، ددکتر عباددیی خطابب به شورراایی حقوقق بشر  نامه2010ررووزز هشتم فورريیه  اایی نوشته وو به
.شورراا توصيیه کردد که سابقهء اايیراانن رراا ددرر پرتو ووقايیع ااخيیر مورردد مطالعه قراارر ددهد

[xix] نويیسدااوو، ددرر بخش مرتبط، می
هر چند قبال نيیز به ددفعاتت کتبًا وو حضورراًا ووضعيیت رروو به ووخامت حقوقق بشر ددرر اايیراانن
رراا متذکر شدهه بوددمم، وولی الززمم میدداانم که ددرر آآستانه ررسيیدگی به گزااررشش ددوولت جمهورریی

 مجددداا توجه سرکارر وو هم چنيین ااعضایی محترمم٢۲٠۰١۱٠۰ااسالمی اايیراانن ددرر پانزددهم فورريیه 
شورراایی حقوقق بشر ساززمانن ملل متحد رراا به مواارردد ززيیر جلب کنم

نه تنها با غيیر مسلمانانن بدررفتارریی میشودد اازز جمله بهائيیانن اايیراانن اازز اابتداایی تاسيیس …
حکومت جمهورریی ااسالمی اايیراانن حتی ااجاززهه تحصيیل ددرر دداانشگاهه رراا ندااشته ااند، بلکه
حتی پيیروواانن تشيیع که مذهب ررسمی اايیراانن ااست، نيیز اازز خشونتهایی ددوولتی ددرر اامانن
نيیستند، اازز جمله میتواانن به ضربب وو شتم وو باززددااشت ددررااوويیش گناباددیی ااشاررهه کردد

بنا براايین براایی چندميین بارر ددررخوااست میکنم به هر شيیوهه ممکن ددوولت جمهورریی …
ااسالمی اايیراانن رراا وواادداارر ساززيید تا قطع نامههایی مجمع عمومی ساززمانن ملل متحد رراا که
ددرر مورردد نقض حقوقق بشر ددرر اايیراانن صاددرر شدهه ااست خصوصًا قطع نامه موررخخ ددسامبر

، رراا ااجراا کرددهه وو گزااررشگراانن حقوقق بشر به وويیژهه ددرر ززميینه باززددااشتهایی٢۲٠۰٠۰٩۹
خوددسراانه، آآززااددیی بيیانن، آآززااددیی اادديیانن وو حقوقق ززنن رراا به اايیراانن ررااهه ددااددهه وو با آآنانن

همکارریی کنند
همچنيین تقاضا مندمم براایی برررسی ووضعيیت حقوقق بشر ددرر اايیراانن گزااررشش گر وويیژهه اایی

تعيیيین کنيید تا بطورر مرتب ررفتارر حکومت رراا ررصد کرددهه وو با تذکرااتت به موقع وو ررااهه کارر
هايیی که توصيیه میکند به خاتمه بحراانن سيیاسی وو خشونتهایی رروو به تزاايید ددوولتی کمک

کند
همکارراانن ااررجمند توجه ددااشته باشيید که هر يیک اازز ما ددرر قبالل تارريیخ پاسخ گو وو مسئولل
هستيیم، مبادداا که فردداا ددرر قبالل ملتی بی پناهه شرمندهه ززدد وو بندهایی سيیاسی خودد باشيیم

١۱٣۳٨۸٨۸ بهمن سالل ١۱٩۹شيیريین عباددیی 
ددرر برررسی قانونن مرتبط ددرر اايیراانن که اانجامم ددااددمم، متوّجه شدمم که اايین مطلب ووااضح ااست
که ااگر اامریی مغايیر تفسيیر جارریی حکومت اازز “موااززيین ااسالمی” تلّقی شودد، ميیتواانن با
هایی صيیانتی قانونن ااساسی اايیراانن رراا به حالت تعليیق ددرر آآوورردد.  بعدااستنادد به آآنن تضميین

، بالفاصله متن پيیش1979اازز اانقالبب ااسالمی سالل  1979نويیس قانونن ااساسی ددرر ژژووئن 
نويیس برگرفته اازز قانونن ااساسیتوّسط ددوولت موّقف باززررگانن اانتشارر يیافت.  اايین پيیش
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 جمهورریی ااوّولل فراانسه بودد.  مجلس خبرگانن، که تحت سيیطرههء ررووحانيیونن بودد،1958
نويیس رراا به نحویی تغيیيیر دداادد که دديیگر قابل شناسايیی نبودد.  يیکی اازز آآننمتعاقبًا اايین پيیش

مواارردد ااصل چهاررمم ااست
ااصل چهاررمم اازز لحاظظ اَاماررهایی وو پيیشگيیراانه کّليیه تضميینها وو تأميینهایی قانونن ااساسی

ددهد.  آآنچه که بايید اانجامم شودد اايین ااست که شورراایی نگهبانناايیراانن رراا تحتاالّشعاعع قراارر می
بايید حکم صاددرر کند که آآيیا هر تضميینی، ااعم اازز آآنن که فرددیی يیا گرووهی رراا ددرر بر گيیردد،
عمًال با “موااززيین ااسالمی” مغايیرتت دداارردد يیا خيیر.  تضادّد مضاعف با ااصولل ددرر اايین ااصل
ددهد: ااسالمم وو قانونن ااساسی ددرر اايین “قانونن ااساسی” ااحتماًال “ااسالمی” به طوررررخخ می

بالقّوهه ددرر مقابل هم وو مغايیر هم قراارر ميیگيیرند.  ااصل چهاررمم گويیایی آآنن ااست که
كليیه قواانيین وو مقرررااتت مدني، جزاايیي، مالي، ااقتصادديي، اادداارريي، فرهنگي، نظامي،

سيیاسي وو غيیر اايینها بايید بر ااساسس موااززيین ااسالمي باشد. اايین ااصل بر ااطالقق يیا عمومم
همه ااصولل قانونن ااساسي وو قواانيین وو مقرررااتت دديیگر حاكم ااست وو تشخيیص اايین اامر بر

[xx].عهدهه فقها شورراايي نگهبانن ااست
گيیردد.  کارربردد مؤّثر ووددرر سرااسر اايین قانونن ااساسی، حقوقق شهروونداانن ددرر تنگنا قراارر می
عملی هر يیک اازز حقوقق مزبورر رراا با تفسيیرهايیی اازز “موااززيین ااسالمی” ميیتواانن به خطر
هایی صيیانتی قانونن ااساسی ددرر معرضض تعليیق قراارر دداارردد، بلکهااندااخت.  نه تنها تضميین
قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی نيیز حاوویی ااستثنائاتی متعّددد وو متنّوعی ااست که قبًال مورردد

توااند هرگونهاامم.  تردديیدیی نيیست که ااستثنائاتت بيیشتریی ووجودد دداارردد که میتحليیل قراارر ددااددهه
تضميین ااصولی وو عملی رراا که، رروویی کاغذ، کّليیه شهروونداانن اايیراانی رراا شامل ميیگردددد،
هایی مشرووعع ووااعتبارر وو مرددوودد ساززدد.  ددرر رراابطه با “قانونن ااحتراامم به آآززااددییخنثی، بی
حفظ حقوقق شهرووندیی”، آآنچنانن که گفته ميیشودد “موااززيین ااسالمی” وو مالحظاتت عرفی
“اامنيیتی” با هم ترکيیب شدههااند تا عمًال مفاهيیمی ضمنی پديید آآووررند که اايین سند رراا عمدتًا

ساززددااثر وو غيیر قابل تنفيیذ وو ااجراا میبی
اانداازز ااجتماعی اايیراانن رراا تغيیيیر ددااددهه ااست. اامانن حقوقق شهروونداانن چشماايین تضعيیف بی
نوشته، يیا نسخهء ااصلیووجه قضائی اايیراانن ددگرگونن شدهه ااست.  متأّسفانه، پوست

ززددنی، که قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن رروویی آآنن به نحویی محو ناشدنیمثالل
نوشته شدهه، بنفسه به آآتش سوء ااستفاددهه اازز قدررتت، مواارردد فرااوواانن تخّلف وو تخّطی اازز
ااساسس کوبندهه براایی تأميین مقاصد ددررووغيین،آآئيیننامهء ددااددررسی کيیفریی، وو ااّتهاماتت بی

دداارر گشته وو به تيیرگی گراايیيیدهه ااست – دديیگر اازز ددااددررسی طوالنی که بهخشکيیدهه وو خدشه
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نامم “تحقيیقاتت” کيیفریی صوررتت ميیگيیردد وو با ااذذيیت وو آآززاارر وو تهديیدهایی گوناگونی که نوکک
ااشش ااست، وو با ززنداانیتيیز پيیکانش متوّجه ووکيیل مداافع، ددکتر شيیريین عباددیی وو خانوااددهه
کرددنن همکاررشش، ووکيیل مداافع، آآقایی عبداالفّتاحح سلطانی (يیکی اازز بانيیانن کانونن مداافعانن
حقوقق بشر)، وو با منزوویی کرددنن يیارراانن اايیراانن وو ددوورر نگه ددااشتن آآنها اازز ااعضاء خانوااددهه

هایی بدوونن تختخواابب وو بستر، وو با رروويیدااددهاییهایی طوالنی، وو با سّلوللبراایی مّدتت
ااحتمالی ناگفتنی، وو با ااعمالل غيیر قابل بيیانن باززجويیی خشن شامل شکنجهء رروواانشناختی

آآوورريیمااعالمم نشدهه همرااهه ااست، سخنی به ميیانن نمی
خطر اامنيیتی” ووااقعی عباررتت اازز رراابطهء يیارراانن با ااسراائيیل وو اامريیکا نيیست.  تهديید“

اامنيیتی عملی وو حقيیقی تهديید اامنيیت شهروونداانن اايیراانی ااست.  تقّدسس – دديینی وو غيیردديینی –
حقوقق کيیفریی آآنها وو آآنچه که ددرر قانونن ااساسی ذذکر شدهه ددرر خطر عظيیم ااست

ددکتر عباددیی ااظهارر ددااشته، “ددستگاهه قضائی ددرر اايیراانن اازز «عداالت به ددوورر اافتاددهه ااست.” 
به عّلت مواارردد متعّددد نقض قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی، يیارراانن اايیراانن ددرر معرضض
نامهء ددااددررسی قراارر گرفتهااند.  به اايین عّلت ااست که ددکتر عباددییعداالتی آآئيینبی

گيیریی میکند که، “اايین پرووندهه اازز ررووزز ااوولل هم تشکيیلش ددررست نبودد، يیعنی بايیستینتيیجه
موکليین من فورراا آآززاادد بشوند وو تا به ااآلنن هم که به تعويیق اافتاددهه، بر خالفف قواانيین

[xxi]”.جمهورریی ااسالمی اايیراانن  ااست
نامه ددااددررسی رراا،جنابب قاضی مغيیسه ووظيیفه وو صالحيیت برررسی مواارردد تخّطی اازز آآئيین
نامهء ددااددررسی ررااکه ددکتر عباددیی علنًا اازز آآنن اانتقادد نموددهه، وو نيیز ووظيیفهء ااستثنائاتت آآئيین
دداارردد که، وولو به طورر قانونی، اِاعمالل شدهه ااست.  باشد که جنابب قاضی مغيیسه رراا اايین

”.شعارر معتبر التيین  ررااهنما باشد که، “ااصّح آآنن که قواانيین ااعظم اازز هر ااستثنائی هستند
[xxii] باشد که ثابت شودد ااستثنائاتت اازز اايین پس، آآنگونه که ددرر ااقدااماتت پيیش اازز محاکمه

بوددهه، ددرر محاکمه قاعدهه وو قانونن محسوبب نشودد
شوااهد نقض آآئيیننامهء کيیفریی بايید، ددرر ااّتخاذذ تصميیم منجر به نتيیجه، اازز ااررززشش خاّصی
برخورردداارر باشد.  جنابب قاضی مغيیسه صالحيیت دداارردد که، حّتی بدوونن ررسيیدنن به کيیفيیت
پرووندهه، صرفًا بر مبنایی آآئيیننامهء کيیفریی پرووندههء عليیه يیارراانن رراا غيیر قابل طرحح ااعالمم
نمايید.  اايین منطقًا سريیعتريین نحوههء حّل وو فصل اايین ااقدااماتت ااست که به اايین ترتيیب به
ددهد، با جلوگيیریی اازز اافشاء فريیبکارراانه وو جعلی بوددنن ااسنادد وو مدااررککددوولت اامکانن می
حکومتی عليیه يیارراانن اايیراانن وو، بالّتبع با قراارر ندااددنن قّوههء قضائيیه اايیراانن ددرر معرضض

ررسواايیی وو نفرتت عمومی جهانی، “حفظ ووجههء” خودد نمايید؛ ددررست همانطورر که ددکتر
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عباددیی، بعد اازز خوااندنن پرووندههء ساخته شدهه توّسط حکومت ددرريیافت که “هيیچ ددليیلی بر
بزهکارریی وو ااثباتت ااتهاماتی که ددااددستانن ااددعا می کردد، ددرر پرووندهه ووجودد نداارردد.”  باشد
که جنابب قاضی مغيیسه رراا اايین شعارر معتبر التيین ررااهنما باشد که، “خيیر وو اانصافف

[xxiii]”.اامّماالقواانيین ااست
با جريیانن ددااشتن محاکمه، جنابب قاضی مغيیسه بايید منصفانه پرووندههء تشکيیل شدهه توّسط
حکومت رراا مّد نظر قراارر ددهد، ددفاعيیاتت رراا بشنودد، مدااررکک وو ااسنادد رراا بسنجد، وو حکمی
عاددالنه صاددرر نمايید.  باشد که طبق قانونن اايیراانن، تحت مواادد وو بندهایی “قانونن ااحتراامم به
هایی مشرووعع وو حفظ حقوقق شهرووندیی”، جنابب قاضی مغيیسه “اازز اِاعمالل هر گونهآآززااددیی
ساليیق شخصی” ااجتنابب نمايید، “حّق ددفاعع مّتهمانن” رراا تضميین نمايید، “ددستورر قضائی

مشّخص وو شّفافف” صاددرر نمايید.  باشد که جنابب قاضی مغيیسه، بعد اازز برررسی شوااهد (يیا
نامهءفقداانن شوااهد، که ممکن ااست پرووندهه چنيین باشد)، صرفًا بر مبتنی بر مبانی آآئيین
ددااددررسی، يیا کيیفيیت پرووندهه، يیا هر ددوو، قضيیهء يیارراانن اايیراانن رراا غيیر قابل طرحح تشخيیص

ددااددهه آآنن رراا مرددوودد شمارردد
ها ددررشايید که هرگز اازز تارريیخچهء کامل محاکمهء يیارراانن اايیراانن آآگاهه نشويیم – قنارریی

ااّما تارريیخ اازز جواابب وو ووااکنش ما کامًال آآگاهه خوااهد بودد [xxiv]”.قفس
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[xvi] نگاهه کنيید به: http://bah9.blogspot.com/2010/01/blog-

post_9476.html
[xvii] همانن مأخذ

[xviii] همانن مأخذ
[xix] متن اانگليیسی وو فاررسی اايین نامه به ترتيیب ددرر ددوو نشانی ززيیر قابل مشاهدهه ااست

http://www.humanrights-ir-org/php/view_en.php?objnr=345
http://homanews.blogspot.com/2010/02/blog-post_7250.html

[xx] متن کامل قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن به ززبانن اانگليیسی وو فاررسی رراا به
ترتيیب ددرر ددوو نشانی ززيیر مشاهدهه نمايیيید

http://www.iranchamber.com/government
/laws/constitution_ch01.php
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http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_content&
task=view&id=12&Itemid=88

[xxi] همانن مأخذ
[xxii] Jura debet esse omni exceptione major

[xxiii] Æequum et bonum, est lex legume.
[xxiv] متن اانگليیسی وو فاررسی آآنن رراا به ترتيیب ددرر ددوو نشانی ززيیر مشاهدهه نمايیيید
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/the-canaries-

in-irans-cages/article1427611/
http://babmagzin.blogspot.com/2010/01/blog-post_8848.html /

http://negahedigar1.blogfa.com/post-519.aspx
http://www.iranpresswatch.org/post/5584: منبع

Name: Email:

    

Notify me of follow-up comments via email Submit

Add your comment

باکک کريیستوفر ددکتر” اانقالبب هاییددااددگاهه قانونی ددااددررسی آآئيین “وو” شهرووندیی حقوقق “معيیارر ددوو با اايیراانن يیارراانن محاکمهء ،... http://www.iranpresswatch.org/fa/post/4158

17 of 17 4/23/13 1:12 AM


