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محاکمه يیارراانن تحت آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن
عداالت االهی” يیا بیعداالتی به عنواانن آآئيین ددااددررسی“

بخش نخست
عداالت ااسالمی،” ددااددررسی، محّل ددااددررسی، تعقيیب کيیفریی وو کيیفرخوااست“

ااثر: ددکتر کريیستوفر باکک
 صوررتت2010محاکمهء يیارراانن اايیراانن، که “جلسهء ااوّولل” آآنن ررووزز ددووااززددهم ژژاانويیه 

گرفت، تحت نظامم جارریی ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، مخلوقق جمهورریی ااسالمی اايیراانن، اانجامم
می حکومت اايیراانن، نه يیارراانن، ددرر ددااددگاهه اافکاررشودد.  ددررست مانند مقالهء پيیشيین من، “

، که تالشی بودد براایی نشانن ددااددنن اايین نکته که ررفتارر]1[“عمومی جهانن محاکمه ميیشوند
شودد، اانعکاسس نامطلوبی بربا يیارراانن اايیراانن، تا آآنجا که به “عداالت ااسالمی” مربوطط می
کند که، با موااززيین حقوقی اايیراانی،اايیراانن ااسالمی خوااهد ددااشت، مقالهء فعلی نيیز ثابت می

ررفتارر  با يیارراانن اايیراانن نقض صريیح قانونن ااساسی جارریی جمهورریی ااسالمی اايیراانن وو
.قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی فعلی آآنن ااست

هایی “اايیراانی” وو “ااسالمی” ااست.  ددرر جايیی مشاهدههبنابراايین، هر ددوو مقاله، ااساسًا بحث
االمللیاامم که دديیگراانن به چنيین رروويیکرددیی مباددررتت کرددهه باشند.  ااگرچه جامعهء بيیننکرددهه
مشتاقق ااست بدااند که ررفتارر با يیارراانن اايیراانن اازز چه لحاظظ ممکن ااست ناقض موااززيین
االمللی باشد، ااّما بر اايین باووررمم که مخاطبانن اايیراانی مايیلند بداانند که جريیانن حقوقیبيین
سازز باشد. توااند ددرر نفس ززميینهء حقوقی اايیراانی مسألهقضيیهء يیاررنن اايیراانن چگونه می
چنيین کارریی براایی کسی که بايید نظامم آآئيین ددااددررسی کامًال متفاووتی رراا براایی ااوّوليین مرتبه
ددررکک کند، کارر چنداانن آآسانی نيیست.  ددرر نتيیجه، بايید حّدااقل به اايین مطلب ااذذعانن نمايیم که
اامم ااستداللل خودد رراا بربرددااشت من اازز قانونن اايیراانن کامل نيیست؛ با اايین همه تالشش کرددهه

.ااصولی به ووضوحح مستند اازز آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن مبتنی ساززمم
 تا کنونن – ددرر ززنداانن مخوفف ااوويین محبوسند – دداارراایی چهارر2008يیارراانن – که اازز بهارر 

ووکيیل مداافع اازز کانونن ووکالیی حقوقق بشر مستقّر ددرر تهرااننااند؛ خانم شيیريین عباددیی (ااوّوليین
)،2003، وو برندههء جايیزههء صلح نوبل 1979بانویی قاضی قبل اازز اانقالبب ااسالمی سالل 

آآقایی عبداالفّتاحح سلطانی (اازز بنيیانگذاارراانن کانونن مداافعانن حقوقق بشر)، آآقایی هاددیی
ززااددهه وو خانمززااددهه، وو خانم مهنازز پرااکند.    ددوو نفر ااخيیر، يیعنی آآقایی ااسمعيیلااسمعيیل

 حضورر يیافته ووکالت مّتهمانن رراا به2010پرااکند، ددرر جلسهء محاکمهء ددووااززددهم ژژاانويیه 
بردد وو آآقایی سلطانی، بدااننعهدهه ددااشتند، ززيیراا خانم عباددیی ددرر خاررجج اازز کشورر به سر می

.تواانست ددرر جلسه حضورر يیابدعّلت که قبًال ددوو مرتبه به ززنداانن اافتاددهه، نمی
ووکالت” به نحویی نامتناسب باززددااررندهه وو محدوودد کنندهه بودد.  ااندکی بعد اازز محاکمه، خانم“

عباددیی ااظهارر نظر کردد که، “ووقتی من وو همکارراانم ووکالت آآنها رراا به عهدهه گرفتيیم،
هاییمتجاووزز اازز  يیک سالل بودد که آآنها [اافراادد باززددااشت شدهه] مجازز به مالقاتت با خانوااددهه
خودد نبوددند.  وو مّدتی نيیز ااجاززههء مالقاتت با ما رراا نيیز ندااشتند.  بعد اازز يیک سالل وو نيیم، که
تحقيیقاتت به اانتهی ررسيید، من وو بقيیهء ووکال ااجاززهه يیافتيیم پرووندهه رراا بخواانيیم وو ددرر يیک مورردد

2[با آآنها ددرر ززنداانن مالقاتت کنيیم.” ]
ساززیی نظامم مبهم ددااددررسی کيیفریی اايیراانن ااست، کهشّفاففهدفف اازز اايین مقاله کمک به نيیمه

هرگز به طورر کامل شّفافف نخوااهد شد.  مثًال نگاهه کنيید به مقالهء “عداالت کيیفریی
4[ دديینی”، ااثر رريیچارردد وُوگلر]3[ااسالمی: نظامم تفتيیشی ].

هایی حقوقی غربیبه طورر کّلی، رروويّیهء قضائی ااسالمی ااوولويیت حقوقی رراا که ددرر نظامم
االعاددههء تکاليیف ددرر قانونن مذهبیشناسد، ااّما بر ااهّميیت فوققووجودد دداارردد به ررسميیت نمی
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نمايید.  اايیراانن مستثنی نيیست.  هر آآنچه اازز حقوقق ااساسی بشر ددرر قانوننااسالمی تأکيید می
بيینی شدهه،االملل تحت حمايیت قراارر گرفته ااست به ظاهر ددرر قانونن ااساسی اايیراانن پيیشبيین
ااّما اايین حقوقق با مشرووطط شدنن به “موااززيین ااسالمی”، که مبهم وو نامشّخص ااست، محدوودد

شدهه ااست.  هر تالشی ددرر مدررنيیزهه کرددنن نظامم عداالت کيیفریی ااسالمی اايیراانن براایی
االمللی محکومم به شکست وو حرمانن ااست،ساززگارر شدنن با موااززيین مترّقی حقوقق بشر بيین
تا بداانن حّد که ااهداافف وو نيیاززهایی قانونن شريیعت تأميین نمیشودد.  ووااقعيیت اايین ااست که

.ووفق ددااددنن آآنها با يیکديیگر غيیرممکن ااست
جويیانهء کيیفریی اايیراانن دداارراایی تناقض وو تبايین آآشکارر با موااززيینددرر نتيیجه، عداالت ُسلطه

نگيیزدد که ااسالمماالمللی ااست، وو به اايین ترتيیب اايین تعميیم عجوالنه رراا برمیحقوقق بشر بيین
وو حقوقق بشر با يیکديیگر ناساززگاررند.  ااّما خواانندهه بايید با ددررکک اايین مطلب که نظامم اايیراانی

نظامم حقوقی قطعی وو  مسّلم “ااسالمی” (ااجماعع عامم که بر آآنچه که ااصًال ووجودد نداارردد)
گيیریی مقاوومت نمايید.  ددرر ووااقع، وُوگلر نظامم عداالت کيیفيیریینيیست، ددرر مقابل اايین نتيیجه
کند که “به شّدتت وو بيیش ااززجديید اايیراانی رراا، ددرر کنارر سايیر مواارردد، موررددیی توصيیف می
آآميیز، مخّل وو تالشی فی نفسه منشأتواانن آآنن رراا “تبعيیضکند” وو میحّد مجرمم قلمداادد می

، نقل124جرمم” ووصف کردد ( ها حذفف شدهه ااست)، گو اايین که شرطط اانصافف آآنن ااستقولل
طلبانن اايیراانی طالب تغيیيیر االگو ددرر کارربردد قانونن ااسالمیکه گفته شودد بعضی اازز ااصالحح

.ااندشدهه
منبع ااصلی، ااّما نه منحصر به فردد، ااّطالعاتت نويیسندههء حاضر ررااجع به نظامم فعلی آآئيین
ددااددررسی کيیفریی اايیراانن مقالهء مورردد برررسی يیکی اازز همکارراانن، يیعنی “عداالت کيیفریی

گويید که ااست.  ررضائی می]5[اايیراانی ددرر طرحح ااسالمی نموددنن،” ااثر حسن ررضائی
طرحح جارریی “ااسالمی کرددنن عداالت کيیفریی”، عمًال، “ااهداافف غائی قانونن ااسالمی رراا

تأميین نکرددهه بلکه منافع وو عالئق ررووحانيیونن سيیاسی رراا که ررهنموددهایی ااسالمی کرددنن رراا
تعيیيین کرددهه ).  ررضائی تنش بيین مفهومم68، صص2002ااند” ااررضاء کرددهه ااست. (ررضائی 
ددهد:حقوقق ددرر قانونن غربی وو مفهومم تکاليیف ددرر قانونن ااسالمی رراا مورردد تأکيید قراارر می
“مشاهدههء تفاووتت بيین ززبانن قانونن نويین ددرر توضيیحاتت حقوقق وو ززميینهء قانونن ااسالمی،

هایی حقوقی دديینی وو غيیردديینی رراا برمالکه به تکاليیف میپرددااززدد،  عمق شکافف بيین نظريیه
ساززدد.  به اايین ترتيیب پندااررههء “حقااهللا” ددرر پيیگردد وو مجاززااتت جراائم کامًال غيیرعادّدیی وومی

)  اايین ددووگانگی آآموززندهه ااست، وو خواانندهه بايید ددرر64، صص2002عجيیب ااست.” (ررضائی 
نظر ددااشته باشد که کّل پندااررههء “عداالت” ددرر قانونن ااسالمی ااساسًا وو اازز بنيیادد با

هایی غربی قانونن وو ددااددررسی کيیفریی کامًال متفاووتتهایی متدااوولل عداالت ددرر نظاممدديیدگاهه
.ااست

همانطورر که قبًال بحث کرددهامم، اازز آآنجا که اايیراانن ددرر حالل حاضر براایی موااززيین
االمللی حقوقق بشر ااحتراامی قائل نيیست يیا بداانن گرددنن نميینهد، بايید خاطرنشانن ساختبيین
که اايیراانن اازز جمله اامضاء کنندگانن “ااعالميیهء ااسالمی حقوقق بشر قاهرهه” مصّوبب وو

 ااووتت5صاددررهه ددرر نوززددهميین کنفراانس ااسالمی ووززرراایی خاررجه ددرر قاهرهه به تارريیخ 
]6[ ااست. شمسي]1369 مردداادد 15 قمريي مطابق با 1411 محرمم 14مصوبب  [1990

ددرر بخش نهايیی اايین مقاله، ااصولل مندررجج ددرر اايین سند ددرر قضيیهء يیارراانن اايیراانن مورردد
.ااستفاددهه ووااقع خوااهد شد

”عداالت ااسالمی“
“  به1999 سپتامبر 20قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی ددااددگاههایی عمومی وو اانقالبب” ددرر 

 نظامم آآئيین]7[ تنفيیذ وو ااجراا شد.1999 ااکتبر 26تصويیب مجلس اايیراانن ررسيید وو ددرر 
ددااددررسی کيیفریی که ااکنونن ددرر اايیراانن متدااوولل ااست، تا حّدیی، بر ااصل “عداالت االهی ددرر

.خلقت وو تشريیع” مبتنی ااست
مثيیل ااست که بردداارردد که نظامم عداالت کيیفریی اايیراانن اازز اايین نظر بیررضائی ااظهارر می

پايیهء تفسيیر اايیراانی (يیعنی شيیعی) اازز شريیعت ااسالمی ااستواارر ااست: “اازز آآنجا هدفف ااصلی
هایی عداالتتغيیيیرااتت شگرفف ددرر عداالت کيیفریی اايیراانن کارربردد ااحکامم االهی بودد، وويیژگی

هایی دديیگر ااصالحاتت عداالت کيیفریی معاصر ددرر غربب متفاووتتکيیفریی اايیراانن با کّليیه شکل
تواانن آآنن رراا موضوعی جّذاابب براایی محّققانن عداالت کيیفریی تطبيیقی، کهااست.  بنابراايین می
هایی اامکاننپذيیر حقوقی عالقمندند، تلّقی کردد.” (ررضائیبه مطالعهء گسترههء کامل پديیدهه

55، صص2002 )
االمللی به طورر ااعم، بايیدااّما، سؤااالتی جّدیی، هم ددرر ددااخل اايیراانن وو هم ددرر جامعهء بيین
مطرحح کردد که اايین نظامم “عداالت ااسالمی”، ووقتی ااصل مزبورر ددرر حيّیز عمل ددرر آآيید،
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توااند اازز لحاظظ آآئيین ددااددررسی منصفانه وو عاددالنه باشد.  بنا به گفتهء ررضائی،چگونه می
:اانداالمللی رراا متوّجه خودد ساختهااساسًا ددااددگاهههایی اانقالبب هستند که تا کنونن اانتقاددااتت بيین

ها، به جایی آآنن که ااسالمی ووددهد که اايین ددااددگاههتارريیخ بيیست سالهء گذشته نشانن می
منصفانه باشند، ددرر ووااقع اانقالبی وو خوددسراانه هستند.  بخش عمدههء اانتقادد ساززماننهایی
ها ااست.  قّضاتت اايیناالمللی حقوقق بشر عليیه اايیراانن مبتنی بر ااقدااماتت اايین ددااددگاههبيین

ددااددگاههها ااکثراًا ررووحانيیونی با هيیچ يیا ااندکی دداانش ددرر موااضيیع حقوقیااند وو بديین عّلت به
ندررتت اازز حضورر ووکيیل مداافع ددرر فراايیندهایی ااقامهء ددعواایی خودد ررااضی هستند.  اايین
ها محاکم مذهبی رراا که هيیچ ااساسی ددرر قانونن ندااررند به ووجودد آآووررددند.  آآئيینددااددگاهه

هایی الززمم برااییددااددررسی اايین محاکم اازز مقتضيیاتت ااکيید ووجودد مدررکک، ااتيیانن ااددّله وو تضميین
ددفاعع منحرفف شدهه ااست.  اابتداا، ااحکامم صاددررهه توّسط اايین ددااددگاههها، که ملَهم اازز نظامم
ااسالمی عداالت قاضی بودد، قطعی وو نهائی محسوبب ميیشد، وو بدوونن هيیچ تجديید نظر

قضائی تنفيیذ می  حق ااستيینافف مورردد تأيیيید قراارر گرفت.  ااقامهء1988گردديید. ااّما ددرر سالل 
ددعویی عمدتًا ددرر خفا صوررتت گرفته وو مّتهمانن به ندررتت فرصت وو اامکانن برخورردداارریی

62-63، صص 2002اازز ووکيیل مداافع رراا ددااشتهااند. (ررضائی  )
هایی اانقالبب جمهورریی ااسالمی بر پايیهء نظامم تفتيیشی وو نظامم خصمی، موجودد ددررددااددگاهه
اايیاالتت مّتحدهه، اانگلستانن وو سايیر نقاطط ددنيیایی غربب وو جهانن ددرر حالل توسعه، ااستواارر
کند.ااست.  قاضی به عنواانن ددااددستانن، قاضی وو هيیأتت منصفه، وو نيیز َحَکم عمل می

.قاضی مقامی بسيیارر قدررتمند ددرر هر قضيیهاایی ااست که بر آآنن رريیاست دداارردد
ددرر غربب، قاضی بدوونن  تعليیماتت وو تحصيیالتت حقوقی غيیر قابل قبولل ااست ززيیراا ااصًال
چنيین چيیزیی قابل تصّورر نيیست.  برعکس ددرر اايیراانن قّضاتت عمومًا دداارراایی هيیچگونه

، نظامم قضائی اايیراانن اازز قّضاتی که1981تعليیماتت وو تحصيیالتت حقوقی نيیستند.  تا سالل 
هایی حقوقق تحصيیل کرددهه بوددند ززددووددهه شد.  حقوقداانانن تعليیم دديیدهه جایی خوددددرر دداانشکدهه
االحصيیالنن وو طّالبب حوززهههایی علميیه، وو نيیز گماررددهه شدگانن سيیاسی سپرددند. رراا به فاررغغ
طبق قانونن، قّضاتت اايیراانی اامرووزز تنها بايید دداارراایی دديیپلم ددبيیرستانن باشند.  شراايیط ااساسی
آآنها تمّسک تامّم وو تمامم به ااصولل جمهورریی ااسالمی اايیراانن ااست.  ووجه مشّخصهء قاضی

.طرفیاايیراانی جانبداارریی وو يیکسونگریی ااست نه بی
هایی اانقالببکند که تصميیماتت ددااددگاههبيینی می قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی پيیش232مادّدههء 

هایی عمومی) قطعی ااست، مگر ووقتی که مجاززااتت تعيیيین شدهه شديید باشد –(وو ددااددگاهه
تواانن تقاضایی تجديیدمانند موااررددیی که مستلزمم حکم ااعداامم باشد که ددرر اايین صوررتت می

 قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی161نظر رراا به دديیواانن عالی کشورر، که طبق ااصل 
، باالتريین مقامم قضائی1989 ژژووئيیه 28، ترميیم شدهه ددرر 1979 ااکتبر 23اايیراانن مصّوبب 

ماند اايین ااست که ووقتی قضاووتت ددرراایی که باقی میاايیراانن ااست، تسليیم نمودد.  تنها نکته
شودد.  ااگر،محاکمهء يیارراانن اايیراانن صوررتت گرفت، بايید دديید که چه حکمی صاددرر می
توااننرروودد، حکم صاددررهه شديید باشد، ددرر اايین مقطع فقط میهمانطورر که اانتظارر می

.ززنی نمودد که آآيیا دديیواانن عالی کشورر تقاضایی ااستيینافف رراا خوااهد پذيیرفت يیا خيیرگمانه
عداالتی آآئيین ددااددررسی بوددهه، کهبه اايین ترتيیب، ااصوًال ااجراایی “عداالت ااسالمی” عمًال بی
عداالتی ااسالمی [اايیراانی]”االمللی متدااوولل،  “بیصدوورر حکمی رراا که، طبق معيیاررهایی بيین
االجزاايیرها وو تجاووززااتت ددرر مجمعنمايید.  با توّجه به مجموعه شکنجهااست ترغيیب می
هایی اايیراانن دديیگر جایی تردديیدیی ددرر اايین حکم باقی نمیماند.  همانطورر که شيیريینززنداانن

، ااخيیراًا ااظهارر ددااشت، “متأّسفانه، مّدتی ااست2003عباددیی، برندههء جايیزههء صلح نوبل 
8[که ددستگاهه قضائی اايیراانن اازز عداالت به ددوورر اافتاددهه ااست.” ]

ددرر طّی تحليیل فعلی نويیسندهه، تالشش خوااهد شد تا جريیانن اايین محاکمه طبق موااززيین آآئيین
ددااددررسی خودد اايیراانن “مورردد قضاووتت” قراارر گيیردد.  اايین معيیارر ددشوااررتریی ااست که ووجوهه
ددااددررسی محاکمهء يیارراانن اايیراانن بايید با آآنن قضاووتت شودد، ززيیراا اايیراانن عمًال اازز جريیانن
مناسب وو صحيیح اانقالبب که اازز جنگ جهانی ددوومم بديین سو ددرر سرااسر جهانن ررخخ ددااددهه

.بسيیارر فاصله گرفته ااست
خانم عباددیی، به عنواانن مقامم ااوّولل ووکالیی مداافع هفت بهائی، يیعنی يیارراانن، بر مبنایی آآئيین
ددااددررسی، محاکمهء يیارراانن رراا، جداا اازز آآنچه که شايیسته قضيیه ااست وو غيیر اازز مبنایی
ااساسی (يیا غيیرااساسی) خودد ااّتهاماتت ، که هر کداامم، به عنواانن جراائم مستحق مرگگ،
ممکن ااست به مجاززااتت ااعداامم منجر شودد، شديیداًا مورردد اانتقادد قراارر دداادد: “کارر اازز ااوّولل
شدند. اايین تأخيیر که تا کنونن اادداامهااشتباهه بودد، يیعنی موّکليین من بايید بالفاصله آآززاادد می

 ددرر اايینجا خانم عباددیی، که]9[يیافته با قواانيین جمهورریی ااسالمی اايیراانن مغايیرتت تامّم دداارردد.”
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ااّطالعاتش ددرر ززميینهء آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن به مرااتب بيیش اازز نويیسندههء اايین مقاله
شدند (ووکند که يیارراانن بايید آآززاادد میااست، صرفًا بر مبنایی آآئيین ددااددررسی ااستداللل می

ااحتماًال ااّتهاماتت مرددوودد شمرددهه شوند).  بر مبنایی قيیاسس، که ددرر آآئيین ددااددررسی اابداًا ووجودد
نداارردد، نظريیهء “عّلت ااحتمالی” ااست که آآشکارراا نبايید به عنواانن شرطط ددستگيیریی وو

.باززددااشت “موّقت” اابراازز شودد
ااظهارر ددااشته ااست (http://news.bahai.org/story/753) االمللی بهائیجامعهء بيین

 ددرر تهراانن اازز لحاظظ “مواارردد متعّددد نقض” جريیانن صحيیح2010 ژژاانويیه 12که محاکمهء 
حقوقی، چشمگيیر ااست.  محاکمهء يیارراانن اايیراانن، ددرر ددااخل اايیراانن وو نيیز ددرر سطح

توااند خالففبيیناالمللی، شديیداًا مورردد اانتقادد ووااقع شدهه ااست.  ااّما اايین که آآيیا ووکيیل مداافع می
اایی موررددآآئيین ددااددررسی بوددنن محاکمه رراا مطرحح کند يیا خيیر بايید ددرر تحليیل حقوقی جدااگانه

.برررسی قراارر گيیردد
رروويیهء قضائی وو محّل محاکمه

شودد، که ااساسًااازز لحاظظ رروويّیه قضائی، قضيیه اايین محاکمه ددرر ددااددگاهه اانقالبب مطرحح می
ددااددگاهی اامنيیتی ااست.  ددااددگاهه  تحت به ااصطالحح “قانونن1994هایی اانقالبب ددرر ژژووئيیه 
تشکيیل ددااددگاهه  قانونن مزبورر رروويّیهء5 مادّدههء ]10[هایی عمومی وو اانقالبب” تأسيیس شد.

:کندهایی اانقالبب رراا مطرحح میقضائی ددااددگاهه
 – به تعداادد مورردد نيیازز ددااددگاهههايي اانقالبب، ددرر مركز هر ااستانن وو مناطقي كه5ماددهه 

ضرووررتت تشكيیل آآنن رراا رريیيیس قوهه قضايیيیه تشخيیص ميددهد تحتنظاررتت وو رريیاست اادداارريي
:حوززهه قضايیي تشكيیل ميگردددد، وو به جراائم ذذيیل ررسيیدگي مينمايید

.كليیه جراائم عليیه اامنيیت ددااخلي وو خاررجي وو محارربه يیا اافسادد فيااالررضض – 1
.توهيین به مقامم بنيیانگذاارر جمهورريي ااسالمي اايیراانن وو مقامم معظم ررهبريي – 2

توطئه عليیه جمهورريي ااسالمي اايیراانن يیا ااقداامم مسلحانه وو تروورر تخريیب مؤسساتت به – 3
.منظورر مقابله با نظامم

.جاسوسي به نفع ااجانب – 4
.كليیه جراائم مربوطط به قاچاقق وو مواادد مخدرر – 5
. قانونن ااساسي49ددعاوويي مربوطط به ااصل  – 6

ددرر اايینجا، ددااددگاهه اانقالبب ددرر تهراانن صالحيیت وو ااختيیاررااتت قضائی خودد رراا طبق ااّتهاماتی
که گفته ميیشودد جاسوسی ااست به نحویی صحيیح اِاعمالل کرددهه ااست؛ ددرر اايینجا، عجيیب آآنن
شودد کهااند وو اادّدعا میکه، يیارراانن به ااقداامم به عنواانن عواامل اامريیکا وو ااسراائيیل مّتهم شدهه
ااند، وو مّدعیااند که ددرر تبليیغعليیه مصالح اامنيیتی جمهورریی ااسالمی اايیراانن قدمم برددااشته
ااند؛ هر يیک اازز اايین ااّتهاماتت رراا ووکيیل مداافععليیه نظامم جمهورریی ااسالمی شرکت کرددهه
مّتهمانن قويّیًا رردّد کرددهه ااست.  ااگرچه محّل محاکمه صحيیح ااست، ااّما مسائلی جّدیی ددرر

.مورردد ووجوهه آآئيین ددااددررسی اايین قضيیه تحت قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن ووجودد دداارردد
تعقيیب کيیفریی وو کيیفرخوااست

مختصر آآنن که، ددرر مورردد ررعايیت ضواابط ددرر اايین قضيیه مسائلی جّدیی ووجودد دداارردد. 
ااساسس بوددنن ااّتهاماتی که مبتنی بر شوااهد وو دداليیل نباشند، موقع مدااّقه وو موشکافیبی
گردددد.  ددرر خصوصص ااّتهامم “جاسوسی”، بر ااساسس مبانی حقوقی قيیاسی، اايینبرمال می

قضيیه به هيیچ ااقداامم “جاسوسی شناخته شدهه” که طبق هر “قانونن جاسوسی” ددرر هر نظامم
شودد، هيیچ شباهت ظاهریی نداارردد.  بنابراايین، فقطقضائی دديیگریی جرمم شناخته می

توااندگيیریی کردد که تعقيیب کيیفریی، اازز سویی جمهورریی ااسالمی اايیراانن، نمیتواانن نتيیجهمی
.پسندیی جهت جاسوسی مطرحح گرددددبه صوررتت قضيیهء مدّلل وو محکمه

پرددااززیی جرمم جاسوسی بهددرر غربب، مقّرررااتت مربوطط به جاسوسی نوعًا ددرر عباررتت
عنواانن کسب ااّطالعاتت مربوطط به ددفاعع مّلی جهت ااستفاددهه به نفع کشورریی بيیگانه (غالبًا
شودد.  با توّجه به آآنچه کهبدوونن قائل شدنن هيیچ تمايیزیی بيین ددووست وو ددشمن) تصريیح می
ذذکر شد، چه “ااسراارر ددوولتی” به خطر اافتاددهه ااست؟ تهديید نسبت به اامنيیت خاررجی وو ثباتت

ددااخلی کشورر ددرر کجا ااست؟  مّتهمانن نه اازز عواامل ااسراائيیلند وو نه اازز مأمورراانن اامريیکا. 
آآنها حّتی عواامل “جزئی” جاسوسی نيیز نيیستند.  ددرر ووااقع، سر سوززنی ددليیل وو مدررکک
ووجودد نداارردد که فرددیی اازز اايین هفت نفر رراا بتواانن مّتهم به ددست ددااشتن ددرر توطئهاایی معيّین
نمودد، يیا ددااددگاهه بتوااند تالشش کند چنيین سند وو مدررکی رراا به ووکيیل مداافع مّتهمانن اارراائه

.نمايید، يیا ااصًال چنيین سندیی اانتشارر يیافته باشد
بيینی مجاززااتت ااعداامم ددرر قضايیایی مربوطط به جاسوسی وو خيیانت مبتنی بر اايین ااصلپيیش
ااست که گرفتن جانن فردد جاسوسس يیا خائن به عنواانن عامل باززددااررندهه براایی کسانی شودد
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که بعد اازز آآنن به ااررتکابب ااعمالل مشابهی ممکن ااست ووسوسه شوند.  اايین سيیاست
ااجتماعی با پيیامد ناددررست ددرر اايین قضيیه ددرر ددمم محکومم به شکست ااست.  ددرر اايین، که

هيیچ ااقداامم قابل شناسايیی جاسوسی يیا خيیانت ووجودد نداارردد، صدوورر هر حکم دداالّل بر مقّصر
.عداالتی آآشکارر ااستبوددنن مّتهمانن بی

ااّما، هدفف اازز اايین مقاله ددفاعع تفصيیلی وو ااساسی اازز يیارراانن نيیست، ززيیراا نقطهء تمرکز
ااصلی اايین مقاله تمهيید تحليیلی نسبتًا عيینی اازز ررفتارر حقوقی با يیارراانن تحت آآئيین ددااددررسی

) ااّطالعاتت ددررباررههء1کيیفریی اايیراانن ااست.  اايین کارر به ددوو ددليیل سخت ددشواارر ااست: (
) ااّطالعاتت2تفصيیالتت حقوقی مرتبط با قضيیهء يیارراانن فوققاالعاددهه محدوودد ااست؛ وو (

مربوطط به جزئيیاتت وو ظراايیف آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن (بخصوصص ددرر رراابطه با
ااستثنائاتت عناصر ااصلی متعاررفف قانونن اايیراانن) نيیز محدوودد ااست، گو اايین که ااّطالعاتت

.کافی ووجودد دداارردد که اايین تحليیل رراا ميیّسر ساززدد
تفاووتت ااصلی بيین نظامم جديید “ااسالمی شدهه” (يیعنی فرضًا ساززگارر با موااززيین ااسالمی
شيیعه) وو نظامم قديیم آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن (ددرر ززمانن شاهه سابق اايیراانن) ددرر اايین ااست
گيیردد.  به اايین ترتيیب،هایی قضائی تحت نظاررتت ددااددگاهه صوررتت میکه کّليیهء ددااددررسی

اادّدعانامهء دداادديیارر که قبل اازز ددااددگاهه بايید تهيّیه شودد اازز ميیانن برددااشته شدهه ااست. ااکنونن، ددرر
نظامم فعلی، هيیچ فراايیند اادّدعانامهء ررسمی قبل اازز محاکمه ووجودد نداارردد.  ددرر عوضض،
شودد.  ددرر نظامم فعلی هنوزز “مقاممتوضيیح ااّتهامم به عنواانن نفس کيیفرخوااست تلّقی می

شودد به کّلیددااددستانی” ووجودد دداارردد، ااّما اادّدعانامهء ددااددستانی که قبل اازز محاکمه تنظيیم می
.کنارر گذااشته شدهه ااست

37 قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی مغايیرتت ووااضح دداارردد.  ااصل 37اايین رَروَوند با ااصل 
گويیایی آآنن ااست که: ” ااصل، بر براائت ااست وو هيیچكس اازز نظر قانونن مجرمم شناخته نمي
شودد، مگر اايین كه جرمم ااوو ددرر ددااددگاهه صالح ثابت گردددد.”  ااکثريیت مرددمم اايیراانن قبًال اازز

 عليیه آآقایی کرباسچی، شهردداارر1999اايین مسأله آآگاهی ندااشتند.  ااّما، ددرر محاکمهء سالل 
تهراانن، که اازز تلويیزيیونن اايیراانن پخش شد، اايین تناقض علنًا مکشوفف گردديید.  اازز آآنن ززمانن
طرفیتوااند بیبه بعد، ااجماعع عامم اايین ااست که نظامم جديید آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن نمی

.رراا حفظ کند
 ررخخ دداادد وو يیارراانن2010 ژژاانويیه 12به اايین ترتيیب کيیفرخوااست ددرر محاکمهاایی که ااخيیراًا ددرر 

به “جاسوسی براایی اامريیکا وو ااسراائيیل، ااقداامم عليیه اامنيیت مّلی وو [ددست ددااشتن ددرر] تبليیغ
ررسد به نظر می]11[عليیه نظامم [جمهورریی ااسالمی]” مّتهم شدند، عمًال به ااجراا ددرر آآمد.

که ااّتهامم جاسوسی براایی اامريیکا به ااّتهامم جاسوسی براایی ااسراائيیل که قبًال ااعالمم شدهه بودد
.اافزووددهه شدهه ااست

عليیرغم تقاضایی ووکيیل مداافع، ددااددگاهه حکم کردد که محاکمه پشت ددررهایی بسته اانجامم
می  ددرر همانن ررووزز]12[شودد، وو منسوبيین مّتهمانن رراا ملزمم کردد ااطاقق ددااددگاهه رراا ترکک کنند.

االمللی شد:محاکمه، ااّتحادديیه ااررووپا ددرر ووااکنشی سريیع طالب ااجراایی هنجاررهایی بيین
اایی عاددالنه، منصفانه وو علنی با ااحتراامم به کّليیه موااززيین“ااّتحادديیهء ااررووپا خوااستارر محاکمه
االمللی شد.”  اايین محاکمه ااعم اازز آآنن که طبق موااززيین اايیراانن “عاددالنه” يیاوو ووظائف بيین
“منصفانه” تلّقی گردددد يیا خيیر، اايین مطلب کامًال ررووشن ااست که نظامم قضائی اايیراانن به
االمللی ااحتراامم نخوااهد گذااشت، وو نسبت به تقاضایی ااّتحادديیه ااررووپاموااززيین وو ووظائف بيین
براایی “محاکمهء علنی” ووقعی نگذااشته ااست.  ددرر ووااقع، آآئيین ددااددررسی فعلی کيیفریی اايیراانن

.اابداًا “علنی” نيیست
، هفت بهائی به معنی ووااقعی کلمه تحت2010 ژژاانويیه 12قبل اازز شرووعع محاکمه ددرر 

بيینی میکند که، قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن پيیش132باززددااشت موّقت بوددند.  مادّدهه 
 – به منظورر ددسترسي به متهم وو حضورر به موقع وويي، ددرر مواارردد لزوومم وو132“ماددهه 

جلوگيیريي اازز فراارر يیا پنهانن شدنن يیا تباني با دديیگريي، قاضي مكلفااست پس اازز تفهيیم ااتهامم
 – االتزاامم به حضورر با قولل1به وويي يیكي اازز قرااررهايي تأميین كيیفريي ززيیر رراا صاددرر نمايید: 

 – االتزاامم به حضورر با تعيیيین ووجه االتزاامم تا ختم محاكمه وو ااجراايي حكم وو ددرر2شرفف. 
 – ااخذ ووثيیقه ااعم4 – ااخذ كفيیل با ووجهاالكفاله. 3صوررتت ااستنكافف تبديیل به ووجه االكفاله. 

 – باززددااشت موقت با5اازز ووجه نقد يیا ضمانتنامه بانكي يیا مالل منقولل وو غيیر منقولل. 
”.ررعايیت شراايیط مقررر ددرر اايین قانونن

شوند، وو بنابراايین آآززااددیی با “االتزاامم بهددرر اايینجا، يیارراانن به عنواانن خطر اامنيیتی تصّورر می
حضورر با قولل شرفف،” ووجهاالکفاله، کفيیل، ااخذ ووثيیقه ميیّسر نباشد، “باززددااشت موّقت با
ررعايیت شراايیط مقّررر ددرر اايین قانونن” تنها ِشّق باقيیماندهه خوااهد بودد که ددااددگاهه اِاعمالل کرددهه
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االحقيیقه “موّقت” يیا حّتی “با ررعايیت شراايیطااست.  ااّما، اايین که آآيیا باززددااشت يیارراانن فی
مقّررر ددرر اايین قانونن” ااست يیا خيیر، شديیداًا مورردد تردديید وو مستلزمم بحثی علنی وو آآززاادد

ااست.  به هر تقديیر، ااصطالحح “باززددااشت موّقت” به فرااسویی حدوودد وو ثغوررشش کشيیدهه
شدهه ااست.  هر “باززددااشت موّقتی” که مّدتت يیک وو نيیم سالل طولل کشيیدهه باشد، ززووددباوورریی
رراا تدااوومم بخشيیدهه ااست وو بايید ووجداانن ددستگاهه قضائی رراا تکانن ددهد.  (مّتهم، خانم مهوشش

 ددرر شهر مشهد، ددرر شمالل شرقی اايیراانن، ددستگيیر شد وو شش2008 ماررسس 5ثابت، ررووزز 
نفر مّتهم دديیگر، آآقایی بهرووزز توّکلی، آآقایی سعيید ررضائی، خانم فريیبا کماللآآباددیی، آآقایی
ووحيید تيیزفهم، آآقایی جمالل  ددرر2008 مه 14االّديین خانجانی وو آآقایی عفيیف نعيیمی، ررووزز 
توااننمناززلل خودد ددرر تهراانن باززددااشت شدند.)  به اايین ترتيیب يیارراانن عمًال تحت آآنچه می

.ااند“باززددااشت ااجبارریی” تحليیل نمودد، قراارر ددااشته
به اايین ترتيیب، يیارراانن همچنانن ددرر باززددااشت “موّقت” يیا به عمًال “ااجبارریی” نگه ددااشته
ميیشوند.  طبق آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، “باززددااشت موّقت” دداارراایی “شراايیط مقّررر”
ااست – مقّرررااتی طبق قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن وو قانونن آآئيین ددااددررسی

هایی اانقالبب که ررئوسس کّلی حقوققهایی عمومی وو ددااددگاههکيیفریی براایی ددااددگاهه
شدگانن رراا مطرحح کرددهه وو حدووددیی رراا که ددرر ززمانن ددستگيیریی، ااستنطاقق ووباززددااشت

.باززددااشت مجازز ااست ررووشن ساخته ااست
بخش ددوومم

(باززددااشت موّقت، برخورردداارریی اازز مشاوورر حقوقی (ووکيیل مداافع
باززددااشت عباررتت اازز طولل مّدتت حبس به تنهايیی نيیست.  ووجوهی اازز باززددااشت نيیز بايید مّد
نظر قراارر گيیردد، مانند اايین که آآيیا با باززددااشت شدگانن به نحو صحيیح ررفتارر شدهه يیا به

ااند.  اازز جمله اانوااعع بدررفتارریی که باززددااشتنحویی ناددررست مورردد بدررفتارریی قراارر گرفته
شدگانن ممکن ااست ددرر معرضض آآنن قراارر گيیرند محروومم کرددنن آآنها اازز ددسترسی به مشاوورر
حقوقی، جلوگيیریی اازز مالقاتت مرّتب با خانوااددهه طبق مقّرررااتت ززنداانن، خودددداارریی اازز ررفتارر
اانسانی با آآنها به اانحاء مختلف – بخصوصص ووقتی که ددرر معرضض شکنجههایی جسمی وو
االمللبدررفتارریی رروواانشناختی قراارر گيیرند – آآشکارراا ناقض شراايیط کارربرددیی قانونن بيین

تواانن ااستداللل “اايیراانی” يیا “شيیعی” توصيیف کردد، اايینااست.  ااّما، براایی بسط آآنچه که می
شوددمقاله ددقيیقًا رروویی نحوههء ررفتارر با يیارراانن طبق آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، که گفته می
ااساسس وو مبنایی آآنن قواانيین ااسالمی اايیراانن ااست، تمرکز دداارردد.  اازز اايین رروویی، ددرر اايین مقاله
مسألهء قانونن بيیناالملل، وو کارربردد آآنن ددرر مورردد يیارراانن، جز ددرر حاشيیه، مطرحح نخوااهد
شد.  اانتشاررااتت پيیشيین، اازز جمله موااررددیی که به قلم نويیسندههء اايین مقاله تحريیر شدهه،

االملل رراا عرضه کرددههااندمستندااتت فرااوواانی ددرر ااشاررهه به مواارردد گوناگونن نقض قانونن بيین
.که بهائيیانن اايیراانن به طورر ااعم، وو يیارراانن اايیراانن به طورر ااخّص ددرر معرضض آآنن بوددههااند
ددهد که همهء يیارراانن اايیراانن يیا بعضی اازز آآنها به طرقق مختلف ددرر حبسشوااهد نشانن می
ااند.  سابقهء آآنن کامًال ررووشن ااست که، به ااستثنایی يیک مورردد، يیارراانن اايیراانن،اانفرااددیی بوددهه

 برگزاارر گردديید، اازز ددسترسی به2010 ژژاانويیه 12تا جلسهء ااوّولل محاکمه، که ررووزز 
عالووهه، يیارراانن اايیراانن اازز مالقاتت با خانوااددههء خودد نيیزمشاوورر حقوقی محروومم بوددههااند.  به
ااند، گو اايین که مالقاتتها ددرر مواارردد ناددرریی صوررتت گرفته ااست.  شوااهدممنوعع بوددهه
تواانن اارراائه نمودد که ثابت نمايید يیارراانن اايیراانن تحت فشارر رروواانشناختی ووبيیشتریی می

.ااند تا اايیمانن خودد به اامر بهائی رراا اانکارر نمايیندجسمانی شديید بوددهه
نويیسندههء اايین مقاله مّتکی به منابع متعّددد ااّطالعاتت، اازز جمله يیک منبع مهّم ااست: “شما
تواانيید باززددااشت کنيید: اايیراانن سرکوبب فّعاالنن مستقل ررااهر کسی رراا به هر ددليیليیی می
گسترشش می . اازز سايیر منابع ددرر سرااسر بقيیه اايین مقاله نقل خوااهد شد]13[ددهد.”

باززددااشت موّقت
طبق نظامم اايیراانن، آآيیا تمايیزیی بيین باززددااشت موّقت قانونی وو باززددااشت غيیرقانونی وو

تواانن قبل اازز محاکمه بدووننخوددسراانه ووجودد دداارردد؟  اافراادد باززددااشت شدهه رراا چه مّدتی می
اایی ساددهه وو ررووشن به نظرااّتهاماتت ررسمی نگه ددااشت؟  جواابب، اابتداا، به نحو فريیبندهه

کند که، “موضوعع قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن ملزمم می32میررسد.  ااصل 
ااتهامم بايید با ذذكر دداليیل بالفاصله كتبًا به مّتهم اابالغغ وو تفهيیم شودد وو حدااكثر ظرفف مدتت

بيیست وو چهارر ساعت پرووندهه مقدماتي به مرااجع صالحه قضايیي ااررسالل … گردددد.” 
 ساعته رراا24 قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی، منطبق با قانونن ااساسی، مّدتت ززمانن 24مادّدههء 

کند که “چنانچه … باززددااشت مّتهم براایی تکميیل تحقيیقاتتاایی تعيیيین میبه عنواانن محدووددهه
ضروورریی باشد” ددرر طّی آآنن مقاماتت مربوطه بايید ددليیل کتبی به فردد باززددااشتی اارراائه
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نمايیند.  ددرر اايین مورردد الززمم ااست قاضیاایی ااجاززههء باززددااشت قبل اازز محاکمه رراا صاددرر
 ساعت اازز ززمانن ددستگيیریی ااّتهاماتت به طورر کتبی اابالغغ گردددد.  اايین24نمايید وو ددرر طّی 

قواانيین آآشکارراا ددرر مورردد يیارراانن اايیراانن معمولل نگشته ااست.  چگونه چنيین اامریی ممکن
ااست؟

 قانونن32ااستثنائاتت وو مفرهایی بسيیارریی ددرر قانونن ااسالمی اايیراانن ووجودد دداارردد.  مادّدههء 
بيینی میکند که، ددرر قضايیایی مربوطط به جراائم کيیفریی تحت عنوااننااساسی اايیراانن پيیش

االمللی کشورر” اايیراانن (”قواانيین اامنيیتی”)، قاضی میتوااند“جراائم عليیه اامنيیت مّلی وو بيین
حکم باززددااشت موّقت صاددرر کند وو به مقاماتت مربوطه ااجاززهه ددهد اافراادد باززددااشت شدهه رراا،

: ساعت ددرر باززددااشت نگه ددااررند24بدوونن هيیچ ااّتهامی، بيیش اازز 
[ قانونن ااساسی [ددستگيیریی32مادّدههء 

هيیچكس رراا نمي تواانن ددستگيیر كردد مگر به حكم وو ترتيیبي كه قانونن معيین مي كند ددرر
صوررتت باززددااشت، موضوعع ااتهامم بايید با ذذكر دداليیل بالفاصله كتبا به متهم اابالغغ وو تفهيیم
شودد وو حدااكثر ظرفف مدتت بيیست وو چهارر ساعت پرووندهه مقدماتي به مرااجع صالحه
قضايیي ااررسالل وو مقدماتت محاكمه، ددرر ااسرعع ووقت فرااهم گردددد. متخلف اازز اايین ااصل

.طبق قانونن مجاززااتت مي شودد
اایی، ااگر ووجودد ددااشته باشد، بايید رروویی آآووررندتحت اايین شراايیط، آآيیا مّتهمانن به چه ررااهه چاررهه

ددهد قانونن آآئيین ددااددررسی به مّتهمانن حق می33وو به چه حبلی متشّبث گرددند؟  مادّدههء 
ظرفف ددهه ررووزز نسبت به حکم باززددااشت خودد تقاضایی تجديید نظر ددهند وو اايین که تکليیف
فردد باززددااشت شدهه بايید ددرر ظرفف يیک ماهه ررووشن شودد.  ااستثناء ددرر اايین مادّدهه آآنن که به
ددهد حکم باززددااشت موّقت رراا تجديید نمايید، وو هيیچ محدوودديیتی ددرر تعدااددقاضی ااجاززهه می
ددفعاتت تجديید اايین حکم ووجودد نداارردد.  ددرر قضيیهء يیارراانن، “تحقيیقاتت” جارریی، که هجدهه ماهه
طولل کشيید، عمًال بهائيیانن باززددااشتی رراا ددرر باززددااشت “موّقت” دداائمی نگه ددااشت که تا

يیافت.  ددرر طّی اايین مّدتت، يیارراانن، ددرر مّدتت تحقيیقاتت قبل ااززتکميیل تحقيیقاتت ددوولت اادداامه می
االمالقاتت، وو ددرر طّی اايین مّدتت اازز ددسترسی به ووکالیی خودد، مگرمحاکمه، عمدتًا ممنوعع
ددرر يیک مورردد ددرر ززنداانن ااوويین، ممنوعع بوددند، وو مقاماتت مربوطه ااجاززههء ااررتباطط بسيیارر

.مختصریی با ااعضاء خانوااددهه رراا میددااددند
، کميیتهء گزااررشگراانن حقوقق بشر با آآقایی عبداالفّتاحح سلطانی –2009 ااکتبر 17ررووزز  

سخنگویی کانونن مداافعانن حقوقق بشر (که مشترکًا با شيیريین عباددیی، برندههء جايیزههء صلح
 تأسيیس کرددهه بودد) وو يیکی اازز چهارر ووکيیل مداافع يیارراانن اايیراانن، مصاحبهاایی2003نوبل 

:اانجامم دداادد.  آآقایی سلطانی، ددررباررههء باززددااشت ناددررست وو نابجا ااظهارر ددااشت
 شهريیوررماهه بندهه وو ووکالیی دديیگر اايین پرووندهه به قراارر باززددااشت موقت15ددرر تارريیخ 

ااعترااضض نمودديیم. مدتت قراارر باززددااشت موقت قبل منقضی شدهه بودد وو ددااددگاهه اازز نظر
قانونی حق تمديید قراارر باززددااشت موقت رراا ندااشت. پرووندهه براایی ررسيیدگی به ااعترااضض

 ررووزز به5 االی 4بندهه وو سايیر همکارراانن به ددااددگاهه تجديیدنظر ااررسالل شد. ااصوًال ظرفف 
ااعترااضض به پرووندهههايیی که متهمانن آآنن ددرر ززنداانن به سر میبرند ررسيیدگی میشودد ااما ددرر

 ررووزز اازز فرستاددنن پرووندهه به ددااددگاهه40خصوصص اايین پرووندهه ااکنونن پس اازز گذشت حدوودد 
اایی که پرووندهه به آآنن ااررجاعع ددااددهه شدهه باشد نيیز براایی ما مشخصتجديیدنظر حتی شعبه

نيیست، به اايین معنا که مرااجعه ما به قسمت رراايیانه بیثمر بوددهه وو هنوزز حتی به ما ااعالمم
14[نکرددند پرووندهه به کداامم شعبه ررفته ااست. ]

کند، بر اايین مبنا که ددااددگاههددرر اايینجا، سلطانی ووکيیل ددعاوویی، که اازز طرفف يیارراانن عمل می
بدوویی اانقالبب اازز حّد صالحيیت قضائی خودد ددرر تمديید مجّددد طولل باززددااشت موّقت تجاووزز
کرددهه، ددررخوااست تجديیدنظریی رراا تنظيیم کرددهه به ددااددگاهه ااستيینافف تقديیم نمودد.  اايین تقاضایی
تجديید نظر کارربردد آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن ددرر پرووندههء هفت بهائی رراا به تصويیر

کشد.  توّجه ددااشته باشيید که، ددرر اايین ااقداامم حقوقی، آآقایی سلطانی تقاضایی تجديید نظرمی
رراا بنا بر شراايیط مصّرحه ددرر قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی، وو نه طبق مستندااتت يیا آآئيین
االملل، تنظيیم وو تقديیم کرددهه ااست.  مبنایی اايین تقاضایی تجديید نظرددااددررسی قانونن بيین

ووااضح ااست: ددااددگاهه اانقالبب، طبق تقاضایی تجديید نظر تنظيیمی کانونن مداافعانن حقوقق بشر
اایی حاکم بر باززددااشت موّقت مذکوررنامهبه نمايیندگی آآقایی سلطانی، با نقض مقّرررااتت آآئيین
ددرر قانونن کيیفریی اايیراانن، اازز حيیطهء ااختيیاررااتت خودد تجاووزز کرددهه ااست.  نويیسندههء مقالهء
حاضر فعًال اازز پيیامد قضيیه يیا ووضعيیت فعلی اايین ددررخوااست تجديید نظر آآگاهی نداارردد، وو

.کامًال اامکانن دداارردد که خودد آآقایی سلطانی نيیز اازز ووضعيیت آآنن آآگاهه نشدهه باشد
(ددسترسی به مشاوورر حقوقی (ووکيیل مداافع
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االمللی محفوظظ ددااشتهحق برخورردداارریی اازز مشاوورر حقوقی رراا قانونن اايیراانن وو نيیز قانونن بيین
 قانونن ااساسی اايیراانن حق برخورردداارریی اازز مشاوورر حقوقی رراا تضميین35ااست.  مادّدههء 

:کندمی
[ [حّق مشاووررهه35مادّدههء 

ددرر همه ددااددگاهه ها طرفيین ددعويي حق ددااررند براايي خودد ووكيیل اانتخابب نمايیند وو ااگر تواانايیي
.اانتخابب ووكيیل رراا ندااشته باشند بايید براايي آآنها اامكاناتت تعيیيین ووكيیل فرااهم گردددد

کند.  مادّدههء قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايین حق رراا عمًال تضعيیف می128ااّما، مادّدههء 
 گويیایی آآنن ااست که ددرر طّی مرحلهء تحقيیق، “ددرر مواارردديي كه موضوعع جنبه128

محرمانه دداارردد يیا حضورر غيیر متهم به تشخيیص قاضي موجب فسادد گردددد” میتواانن اازز
حضورر ووکيیل جلوگيیریی کردد.  ااگرچه مرحلهء تحقيیق ممکن ااست تا يیک ماهه طولل بکشد،
توااند مرحلهء باززددااشت رراا براایی مّدتی نامحدوودد تجديید نمايید.  ددرر جراايیمیااّما قاضی می
شودد، “حضورر ووكيیل ددرر مرحله تحقيیق با ااجاززهه ددااددگاههکه به اامنيیت مّلی مربوطط می

ددهد که مانع ااززگيیریی می به قاضی آآززااددیی عمل وو قدررتت تصميیم128خوااهد بودد.”  مادّدههء 
حضورر ووکيیل ددرر مرحلهء تحقيیق گردددد.  ددرر قضيیهء يیارراانن، هفت بهائی ااجاززهه يیافتند فقط

 بودد، با ووکالیی2010 ژژاانويیهء 12يیک مرتبه قبل اازز نخستيین جلسهء محاکمه، که ررووزز 
.خودد مالقاتت نمايیند

ااّما اايین حقوقق حفظ شدهه کامًال بيیهوددهه ااست مگر آآنن که مقاماتت اايیراانی، مطابق با لفظ وو
ررووحح قانونن عمل نمايیند.  يیارراانن، همانظورر که قبًال ااشاررهه شد، دداارراایی چهارر ووکيیل مداافع اازز
کانونن مداافعانن حقوقق بشرند – خانم شيیريین عباددیی (ااوّوليین بانویی قاضی قبل اازز اانقالبب

)، آآقایی عبداالفّتاحح سلطانی، آآقایی2003 وو برندههء جايیزههء صلح نوبل 1979ااسالمی سالل 
ززااددهه، وو خانم مهنازز پرااکند.  ددوو نفر ااخيیر، يیعنی آآقایی ااسمعيیلززااددهه وو خانمهاددیی ااسمعيیل

 حضورر يیافتند، ززيیراا خانم2010 ژژاانويیه 12مهنازز پرااکند، ددرر جلسهء محاکمهء ررووزز 
بردد، وو آآقایی سلطانی، بداانن عّلت که قبًال ددوو مرتبهعباددیی ددرر خاررجج اازز کشورر به سر می

.محبوسس شدهه، ددرر ددسترسس قراارر ندااشت
همانطورر که قبًال ااشاررهه شد، “ووکالت” يیارراانن به نحویی نامناسب محدوودد کنندهه ااست. 
ااندکی بعد اازز محاکمه، خانم عباددیی ااظهارر نظر کردد، “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 اايین که 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 تواانستند يیک نوبت، موکليینشانن رراا ددرر

15[ززنداانن مالقاتت کنند.” ]
االملل ددرر اايین قضيیه ددرر نظامم قضائی خاررجج اازز حيیطهء اايین مقالهااگرچه کارربردد قانونن بيین
االمللی خوااهد شد.  ددررااست، ااّما ااشاررههاایی گذرراا به مناسبت وو قابليیت اِاعمالل موااززيین بيین
تواانن ددرر پرووندههء يیارراانن مّد نظراالملل چند مطلب مرتبط ووجودد دداارردد که میقانونن بيین
گردددد:قراارر دداادد.  ددوو مورردد نمونه ددرر اايینجا، صرفًا براایی ررووشن شدنن قضيیه، مطرحح می

) ددرر بخش مرتبط ددرر سند ساززمانن ملل مّتحد با عنواانن “ااصولل ااساسِی نقش وو ووظايیف1(
ووکالیی ددعاوویی” آآمدهه ااست: “کليیه اافراادد ددستگيیر، باززددااشت يیا ززنداانی شدهه فرصت وو

ززمانن وو تسهيیالتت کافی براایی مالقاتت وو ااررتباطط وو مشوررتت با ووکيیل، بدوونن تأخيیر، ددخالت
وو سانسورر وو با قيید کامل مجرمانه بوددنن، خوااهند ددااشت. اايین مشوررتت ددرر معرضض دديید

وولی ددرر فاصله اایی که حرفها توسط ضابطيین قانونن شنيیدهه نشودد صوررتت خوااهد گرفت.”
) همچنيین، ددرر بخش مرتبط، ددرر سند “حّدااقل مقّرررااتت معيیارر براایی ررفتارر با2 (]16[

ززنداانيیانن”، مصّوبب ساززمانن ملل مّتحد، چنيین آآمدهه ااست: “به ززنداانی محاکمه نشدهه بايید
ااجاززهه ددااددهه شودد باززددااشت خودد رراا بالفاصله به خانوااددههء خودد ااّطالعع ددهد وو کّليیه تسهيیالتت
معقولل براایی ااررتباطط باخانوااددهه وو ددووستانش، وو براایی پذيیرفتن آآنانن ددرر ززنداانن، فقط مشرووطط

ها وو نظاررتت الززمم براایی مصالح ااجراایی عداالت وو اامنيیت وو نظمبه ررعايیت محدوودديیت
االملل همانطورر که ددوو مطلب مذکورر ددرر قانونن بيین]17[مطلوبب ززنداانن، به ااوو ددااددهه شودد.”

االمللی رراا ددرر رراابطه باکند، ااووليیاء حکومت اايیراانن به ووضوحح موااززيین بيینتصريیح می
ررفتارر با اافراادد باززددااشتی نقض کرددهه وو  هفت بهائی رراا اازز ددسترسی فورریی وو کافی به

ااند.  ددرر اايینووکيیل بازز ددااشته وو مانع اازز مالقاتت مرّتب خانوااددهه طبق مقّرررااتت ززنداانن شدهه
رراابطه، با يیارراانن اايیراانن ررفتارر براابر با ااووضاعع مشابه باززددااشت شدگانن ددرر اايیراانن به طورر

تواانن ااستداللل نمودد که يیارراانن، ددرر ووااقع، باااعم معمولل نشدهه ااست، گو اايین که می
.ااندشدگانن مشابه اامنيیتی، موااجه بوددههبدررفتارریی براابر، مانند باززددااشت
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االمللی حقوقق بشر ميیزاانن حّدااکثر ددوورراانن باززددااشت قبل ااززغريیب آآنن که، قانونن بيین
محاکمه رراا تصريیح نمی ) ميیثاقق بيین3 (9کند.  مادّدههء  االمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی ملزمم
کند که، “هر کسی که به ااتهامم جرمی ددستگيیر وو يیا باززددااشت میگردددد … شايیستهمی

ااست که ددرر مدتت معقولی ددااددررسی شودد وو يیا آآززاادد گردددد. نبايید باززددااشت وو اانتظارر ددااددررسی
اافراادد بصوررتت قاعدهه عمومی وو کّلی ددررآآيید، وولی ددرر هر مرحله اازز ررسيیدگی قضائی،

(متهم) ممکن ااست با تضميین آآززااددیی (موقت) جهت حضورر ددرر ددااددگاهه وو به ااقتضایی حکم
کند ااّما، قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن حدوودد رراا تعيیيین می]18[ددااددگاهه موکولل گردددد.”

 قانونن آآئيین ددااددررسی24 قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن وو مادّدهه 32(يیعنی ااصل 
اایی رراا قائل شدههااند که ددرر طّی آآنن ااّتهاماتت ررسمی، کتبًا، ساعته24کيیفریی، هر ددوو، حّد 

بايید به مّتهم اابالغغ گردددد)، گو اايین که ااستثنائاتت اامنيیتی معموًال براایی ددوورر ززددنن مقتضيیاتت
قانونن اايیراانن اِاعمالل می  قانونن آآئيین ددااددررسی (وو32گردددد.  ااّما، مستثنيیاتت اامنيیتی ددرر مادّدههء 
مواادّد بعدیی که تجديید ااحکامم قضائی باززددااشت موّقت رراا براایی مّدتت ززمانن نامعلومم مجازز
االمللیهایی فراايیند مناسب وو صحيیح مذکورر ددرر ميیثاقق بيینشمارردد) نقض آآشکارر تضميینمی

.حقوقق مدنی وو سيیاسی ااست
نويیسندههء مقالهء حاضر، با توّجه به رروواايیاتت شخصی که ددرر ااختيیارر ددااشت وو جزئيیاتت

کردد، اابتداا قصد ددااشت ررفتارر با يیاررااننمهّمی رراا ددررباررههء تجربيیاتت آآنها اازز ززنداانن باززگو می
اايیراانن ددرر ددااخل ززنداانن ااوويین رراا مورردد بحث قراارر ددهد.  ااّما، مؤّلف تصميیم گرفت، به عّلت

خطرااتت اامنيیتی که متوّجه بعضی اافراادد مقيیم اايیراانن ميیشودد، به اايین تحليیل نپرددااززدد . 
بهعالووهه، اافشاء چنيین جزئيیاتت ددقيیقی میتواانست تأثيیرااتت ناخوشايیندیی به جایی گذاارردد وو
تر قراارر ددااهد.  ااّما، آآنچه کهيیارراانن اايیراانن رراا بيیش اازز پيیش ددرر معرضض ررفتاررهایی نامطلوبب

:گرددددعلنی شدهه ااّطالعاتی ااست که ذذيیًال نقل می
هرکداامم با مشکالتت جسمی خاصی ررووبروو هستند وو ااززکمتريین اامکاناتت همچونن ددااشتن

:”تخت هم محروومند. (مأمن ررضائی، “براایی پدررمم وو دديیگر ززنداانيیانن بهائی
http://www.iranpresswatch.org/fa/post/571)[19]

اایی همچونن تختخواابب همددرر اايینجا، هر يیک اازز هفت بهائی باززددااشتی اازز اامکاناتت ااوّوليیه
عالووهه، هر يیک اازز يیارراانن ددرر معرضض مواارردد غيیرمصّرحی اازز “مشکالتتمحروومند.  به

توااند جزئيیاتت رراا خودد مجّسم نمايید، ززيیراا ددختر اايین ززنداانیجسمی” موااجهند.  خواانندهه می
هایی جسمانی که يیاررااننکردد جزئيیاتت ددقيیقی رراا ددررباررههء محرووميیترراا مصلحت اايیجابب نمی

.اايیراانن ملزمم به تحّمل آآنن هستند اافشاء نمايید
بخش سومم

”کارربردد “ااعالميیهء حقوقق بشر ااسالمی قاهرهه
منصفانه آآنن که، “ااعالميیهء حقوقق بشر ااسالمی قاهرهه”، مصّوبب وو صاددررهه ددرر

مصوبب [1990 ااووتت 5نوززددهميین کنفراانس ااسالمی ووززرراایی خاررجه ددرر قاهرهه به تارريیخ 
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االمللی باشد.  يیقيینًا، هر يیک اازز ااعضاء کنفراانس ااسالمی ووززررااییکه بايید مورردد ااحتراامم بيین
خاررجه، اازز جمله اايیراانن، که ددرر ززمرههء اامضاء کنندگانن آآنن ااست، ملزمم به ررعايیت اايین
اایی منضّم به آآنن نيیست، ااّما هر يیک اازز ااعضاءااعالميیهااند.  ااگرچه هيیچ شرطط تنفيیذ کنندهه
کنفراانس ااسالمی ووززرراایی خاررجه ددرر مقابل گرددنن نهاددنن، يیا گرددنن ننهاددنن، به هر يیک يیا
جملگی مواادّد وو شراايیط آآنن، مسئولل ااست.  ددرر تحليیل فعلی، معقولل آآنن ااست که با مادّدههء

:گويیديیک شرووعع کنيیم که می
1ماددهه 

االف) بشر به طورر كلي يیك خانوااددهه ميباشند كه بندگي نسبت به خدااووند ووفرززنديي نسبت
به آآددمم آآنها رراا گرددآآووررددهه وو همه مرددمم ددرر ااصل شراافت اانسانيوو تكليیف وو مسئوليیت

براابرند بدوونن هرگونه تبعيیضي اازز لحاظظ نژاادد، يیا ررنگ يیاجنس يیا ااعتقادد دديیني يیا وواابستگي
سيیاسي يیا ووضع ااجتماعي وو غيیرهه.

ضمنًا عقيیدهه صحيیح، تنها تضميین براايي ررشد اايین شراافت اازز ررااهه تكامل اانساننميباشد.
بب) همه مخلوقاتت به منزله عائله خدااوونديي هستند وو محبوببتريین آآنانن نزددخداا

سوددمندتريین آآنانن به همنوعع خودد ااست. وو هيیچ ااحديي بر دديیگريي برتريينداارردد مگر ددرر
تقويي وو كارر نيیكو.

ددرر اايینجا توّجه ددااشته باشيید که ااحتراامم به جميیع اافراادد بشر مربوطط به “عقيیدههء دديینی”
ااست.  مسأله اايین ااست که اايیراانن به هر ااقداامی ددست ززددهه که ااطميینانن حاصل نمايید اامر
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بهائی به عنواانن دديین مورردد تأيیيید وو تصديیق ووااقع نشودد.  با مستثنی کرددنن بزررگتريین ااقّليیت
اایی تخميینًا سيیصد هزاارر نفرهه – اازز مقولهء دديیانتدديینی غيیرمسلمانن اايیراانن – جامعه
.“ررسمی”، ررژژيیم اايیراانن مادّدههء يیک رراا براایی بهائيیانن اايیراانن غيیرعملی ساخته ااست

حّتی ااگر کشورر دديیگریی اازز ااعضاء ااسالمی ااعترااضی رراا عليیه ررفتارر اايیراانن با بهائيیانن به
نمودد (که بسيیارر نامحتمل ااست)،طورر ااعم، وو يیارراانن اايیراانن به طورر ااخّص، ااقامه می

تواانست به مواادّد نهائی ااعالميیهء حقوقق بشر ااسالمی قاهرهه متوّسلاايیراانن به سهولت می
:گويیدگردددد که می

24ماددهه 
كليیه حقوقق وو آآززااددييهايي مذكورر ددرر اايین سند، مشرووطط به مطابقت با ااحكاممشريیعت

ااسالمي ميباشد
25ماددهه 

شريیعت ااسالمي تنها مرجع براايي تفسيیر يیا توضيیح هر ماددهه اازز مواادد اايینااعالميیه ميباشد.
توااند کارربردد مادّدههء يیک ددرر موررددددرر اايینجا، کارربردد قانونن شريیعت ااسالمی عمًال می

بهائيیانن اايیراانن وو، ددرر ووااقع، ددرر مورردد بهائيیانن هر يیک اازز کشوررهایی عضو کنفراانس
ااسالمی ووززرراایی خاررجه رراا، به اايین ددليیل ساددهه که ااسالمم حّتی اامکاننپذيیریی دديیانتی بعد اازز

کند، خنثی ساززدد.ااسالمم رراا تصديیق نمی
ااّما، مواادّد دديیگریی ووجودد دداارردد که، ااگرچه مبتنی بر کارربردد شريیعت ااسالمی ااست، ااّما

هایی “ااسالمی” که بايید شامل بهائيیانن اايیراانن وو، ددرر اايین مورردد،تواانن به عنواانن حمايیتمی
شامل يیارراانن اايیراانن، گردددد، به آآنن متوّسل گردديید:

19ماددهه 
االف) مرددمم ددرر براابر شرعع مساوويي هستند. ددرر اايین اامر حاكم وو محكومم نيیز باهم براابرند.

بب) مرااجعه وو پناهه برددنن به ددااددگاهه حقي ااست كه براايي همه تضميین شدههااست.
جج) مسئوليیت ددرر ااصل شخصي ااست.

دد) هيیچ جرمي يیا مجاززااتي نيیست مگر به موجب ااحكامم شريیعت.
هـ) متهم، بيگناهه ااست تا اايین كه محكوميیتش اازز ررااهه محاكمه عاددالنهااييكه همه تضميینها

براايي ددفاعع اازز ااوو فرااهم باشد ثابت گردددد.
20ماددهه 

ددستگيیريي يیا محدوودد ساختن آآززاادديي يیا تبعيید، يیا مجاززااتت هر اانساني جايیز نيیست مگر به
مقتضايي شرعع وو نبايید ااوو رراا شكنجه بدني يیا ررووحي كردد يیا با ااوو بگونهااييحقاررتتآآميیز يیا
سخت، يیا منافي حيیثيیت اانساني، ررفتارر كردد. همچنيین ااجبارر هرفردديي براايي آآززمايیشاتت

پزشكي يیا علمي جايیز نيیست مگر با ررضايیت وويي وو مشرووططبر اايین كه سالمتي وو ززندگي
ااوو به مخاطرهه نيیفتد. همچنيین تدوويین قواانيینااستثنايیي كه به قوهه ااجراائيیه چنيین ااجاززههاايي رراا

بدهد، نيیز جايیز نميباشد.
 (هـ)، ااساسًا، به طورر کامّل بايید شامل حالل جميیع اافراادد، صرفف نظر19ددرر اايینجا مادّدههء 

اازز وواابستگی دديینی، منصفانه وو بدوونن هيیچ غرضی ااجراا گردددد.  متأّسفانه، اايین ااعالميیه
کند که مقصودد اازز “محاکمهء منصفانه” چيیست.  وو نيیز اايینهيیچ تعريیف اارراائه نمی

ااعالميیه هيیچ توّسل حقوقی يیا دديیپلماتيیک براایی مواارردد نقض هر يیک اازز مواادّد آآنن (که
ااحتماًال غيیر قابل نقض ااست) تعيیيین نمیکند.

 هرگونه “شكنجه بدني يیا ررووحي يیا ررفتارر به گونهااييحقاررتتآآميیز يیا سخت، يیا20مادّدههء 
منافي حيیثيیت اانساني” رراا منع میکند.  بدوونن علنی کرددنن جزئيیاتت چشمگيیریی که ممکن
ااست خطریی رراا متوّجه يیارراانن کند، کافی ااست بگويیيیم که شوااهدیی ووجودد دداارردد که يیارراانن

ها، محرووميیتها، تحقيیرها، وو نيیز بدررفتارریی جسمی وو رروواانی قراارراايیراانن تحت سختی
ااند، که برخی اازز آآنها کامًال منطبق با اِاعمالل “شکنجه” ااست.ددااشته

کالمم آآخر
تحليیل حقوقی فوقق اازز تارريیخ پرووندهه وو ررفتارر با هفت بهائی، معرووفف به يیارراانن اايیراانن،
مواارردد نقض قواانيین کيیفریی اايیراانن رراا، که مطرحح شدهه وو نيیز مواادّد ااجراايیی قانونن آآئيین

اانگيیز وو ووحشتناکک مفادّدددااددررسی کيیفریی (که قبًال اازز آآنن نقل قولل شد)، وو نقض ااسف
صيیانتی وو حفاظتی مذکورر ددرر قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن رراا به ووضوحح

ترسيیم نمودد.  يیک نمونهء دديیگر ددررباررههء آآززااددیی دديین ااست.  ااصوًال، وولی نه عمًال، قانونن
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کند:ااساسی اازز آآززااددیی عقيیدهه حمايیت می
 [آآززااددیی عقيیدهه]23مادّدههء 

تواانن به صرفف ددااشتن عقيیدهه اايي موررددتفتيیش عقايید ممنوعع ااست وو هيیچكس رراا نمي
تعرضض وو مؤااخذهه قراارر دداادد.

االبّته، اايین صيیانت قانونی هرگز شامل حالل بهائيیانن اايیراانن نشدهه ااست.  ددرر عوضض، آآنچه
که ررخخ ددااددهه کامًال نقطهء عکس آآنن بوددهه ااست: مجموعهء کامل ددستگاهه ددوولتی اايیراانن به

اایی براایی تفتيیش عقايید آآحادد بهائيیانن بسيیج شدهه، وو بهائيیانن، ددرر نفس مفادّد ااصلنحو گسترددهه
، مرّتبًا مورردد مزااحمت ووااقع شدهه وو به عّلت عقايید بهائی خودد مورردد مؤااخذهه وو نکوهش23

قراارر گرفتهااند.
بخش چهاررمم
حّق ددفاعع

تواانن منصفانه به عنوااننددوولت اايیراانن اازز عامل نظامم حقوقی براایی اادداامه ددااددنن آآنچه که می
ستيیز – وو به ضررر عظيیم“محاکمهء نمايیشی” توصيیف کردد به نفع تندرروواانن بهائی

االمللی اايیراانن ددرر جامعهء ملل عالم، وو نيیز خيیانت به ااصولل ااظهارر شدههءموقعيیت بيین
کند.  بدتر اازز همه آآنن که، ااگر ااجاززهه ددهند اايین مضحکهء جاسوسیخوددشش – ااستفاددهه می
ااند، وو سايیر ااّتهاماتت اامنيیتی ااستمراارر يیابد، نامم نيیکو وو ُحسن شهرتتکه ددستاوويیز قراارر ددااددهه

ااسالمم – که به معنایی تسليیم به حضورر قدررتمند عداالت تحت عقايید وو ررسومم االهی ااست –
دداارر میشودد.خدشه

بر ااساسس مبانی آآئيیننامهاایی به تنهايیی، ددااددگاهه اانقالبب بايید، به ددليیل فقداانن جريیانن صحيیح،
قاطعانه اايین قضيیه رراا مرددوودد شمارردد.  اايیراانن، به عنواانن يیکی اازز اامضاء کنندگانن ميیثاقق

االملل فراايینداالمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی، خودد رراا ملزمم ساخته که طبق قانونن بيینبيین
صحيیح رراا اِاعمالل نمايید.  ااّما، فراايیند صحيیح ددرر جريیانن اايین قضيیه ووجودد نداارردد.

حّتی ااگر اايیراانن (به جایی تظاهر به گرددنن نهاددنن به آآنن، هرچند که با شراايیط خاصّص خودد
تواانداالمللی رراا باطل ااعالمم کند، نمیوو منطبق با تفسيیرهایی حقوقی خودد) علنًا قانونن بيین

نامهء ددااددررسی خوددشش بگريیزدد.اازز ااّتهامم نقض مقتضيیاتت آآئيین
عالووهه، محاکمهء غيیرعلنی يیارراانن، ااسالمم رراا ددرر معرضض محاکمهء علنی قراارر ددااددههبه

اایی تماشايیی، مضحکهء جريیانن مناسب، تحريیفااست.  اايین سيیاههباززیی عداالت، فاجعه
عداالت “ااسالمی” اايیراانی، اانکارر فاحش وو ووقيیحانهء موااززيین بيیناالمللی حقوقق بشر،

االمللی وولطمهاایی بر ووجداانن قضائی، ااهانتی به شأنن وو منزلت اانسانی، ررسواايیی بيین
ددهد.  اايین محاکمهء نمايیشی چشمگيیر نتيیجهء معکوسس خوااهدبدنامی مّلی رراا ووعدهه می

ددااشت.
مقاماتت اايیراانی بايید عوااقب اايین محاکمه رراا، ااگر نتايیج غيیرمنصفانه ددااشته باشد، مّد نظر

 “ااعالميیهء محو كليیه ااشكالل نابرددبارريي وو3قراارر ددهد.  جامعهء بيیناالمللی، طبق مادّدههء 
تبعيیض مبتني بر مذهب يیا ااعتقادد”، موّظف ااست چنيین ااقدااماتی رراا قاطعانه محکومم کند،

شرطط عادّدیی ساززیی رروواابط سيیاسیاالملل رراا پيیشوو گرددنن نهاددنن به اايین شرطط قانونن بيین
قراارر ددهد.  “ددااددگاهه جهانی” اافکارر عمومی بيیناالمللی، با توّجه به پيیامد اايین قضيیهء

فوققاالعاددهه نمادديین که ددرر سطح گسترددههاایی تبليیغ وو تشهيیر شدهه، به هر صوررتی، حکم خودد
رراا صاددرر خوااهد کردد.  ااگر يیارراانن مقّصر ااعالمم شوند وو محکومم گرددند، جامعهء

االمللی قاطعانه ااعالمم خوااهد کردد که اايیراانن قانونن بيیناالملل (وو، منطقًا، آآئيین ددااددررسیبيین
شودد وو به اانزوواایی بيیشترکيیفریی اايیراانن) رراا نقض کرددهه ااست وو “گناهکارر” ااعالمم می

محکومم خوااهد گردديید.
ستيیزاانهء اايیراانن لطمهء جّدیی به شهرتت ااسالمم ددرر سطحددرر تحليیل نهائی، سيیاست بهائی

کند که صدماتش نه فقط فرقهء شيیعه بلکه دداامن فرقهء سّنی ددرر ااکثرجهانن وواارردد می
کشوررهایی دديیگر ااسالمی رراا نيیز میگيیردد.  ددرر نتيیجهء ررفتارر اايیراانن با ااقّليیت بهائی – وو

 لطمهء]21[شدههبخصوصص يیارراانن اايیراانن – حّد ااعالیی تعّرضض به مصالح حمايیت
االمللی ااست.  همانطورر که آآقاییعالججناپذيیر بر حيیثيیت ااسالمم ددرر اانظارر جامعهء بيین

 ااظهارر ددااشته، “بنابراايین، با توّجه به شراايیط2009 ااکتبر 17سلطانی ددرر مصاحبهء 
بيیناالمللی، وو نيیز ووضعيیت ددااخلی ددرر اايیراانن، نگه ددااشتن مديیراانن بهائی ددرر ززنداانن به قيیمت

شودد.  اايین بخصوصص بداانن عّلت مصدااققگزاافف [سيیاسی] براایی مقاماتت مملکت تمامم می
دداارردد که اايین اافراادد نه فعاليیت سيیاسی ددااشتهااند، وو نه نمايیندههء هيیچ جبههء سيیاسی هستند. 

ااند.”  وو اافزوودد، “هيیچ شوااهد ملموسی برااییآآنها فقط ددرر حيیطهء عقايید خودد فعالل بوددهه
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ااّتهاماتی که عليیه  هفت فردد نفر مزبورر ووجودد نداارردد.  ااّتهاماتت فقط اازز لحاظظ کّليیاتت ااست
وو، مانند بسيیارریی اازز پرووندهههایی سيیاسی وو دديینی، دداارراایی هيیچ ااستداللل حقوقی اابداًا

]22[نيیست.”
ااگر با سعهء صدرر بنگريیم که قضيیهء ددوولت ددرر اايینجا ممکن ااست ناشی اازز غفلت
تغيیيیرناپذيیر باشد، فقط مرددوودد شمرددنن قضيیهء عليیه يیارراانن اايیراانن بر ااساسس مبانی

مدخل براایی “حفظ آآبروو” باشد. هایی ذذییتوااند بهتريین ررااهه براایی کّليیه طرففاایی مینامهآآئيین
ااساسس رراا برددرر اايین طريیقه، ددوولت اايیراانن ملزمم نيیست بارر سنگيین “ااثباتت” ااّتهاماتت بی

ددووشش بگيیردد، ززيیراا دديیگر لزوومی نخوااهد ددااشت که به مزاايیایی مورردد نظر ددرر اايین قضيیه
برسند.  ااذذعانن ددااررمم که اايین مصلحتآآميیزتريین طريیق براایی ددااددگاهه ااست که خودد رراا اازز

نامهاایی که، ددرر صوررتت ااستيینافف، طبق اانتظارر، براایی تجديید نظرشّر ااعترااضاتت آآئيین
قضائی رروویی ميیز دديیواانن عالی کشورر خوااهد ررفت، خالصی بخشد.

 تعيیيین شدهه ااست.  اايین2010 فورريیه 7ااکنونن، محاکمهء محکومم کنندههء يیارراانن براایی 
محاکمه قانونی رراا که کمتر اازز شش سالل قبل تصويیب شدهه به آآززمونن خوااهد گذااشت. 

]، قانونن “حفظ حقوقق شهرووندیی” به تصويیب مجلس15/2/1383 [2004ررووزز ددوومم مه 
ششم اايیراانن ررسيید.  ررووزز بعد، شورراایی نگهبانن آآنن رراا تصويیب کردد. اايین قانونن يیک هفته

 قانونن حفظ حقوقق3بعد به ررئيیس جمهورر اايیراانن، محّمد خاتمی، اابالغغ گردديید.  مادّدههء 
 قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی رراا حذفف کرددهه128شهرووندیی محدوودديیت تحميیل شدهه بر مادّدهه 

 قانونن حفظ حقوقق شهرووندیی رراا ااجراا3شودد که ددااددگاههها مادّدههء وو گزااررشش می
]23[نکرددههااند.

، قاضی محکمهءJudge Stefan Trechselبنا به گفتهء قاضی ااستفانن تِرچسل 
ددووستانه ااررتکابیاالمللی براایی تعقيیب کيیفریی ااشخاصص مسئولل نقض فاحش قانونن اانساننبيین

ددرر قلمروو يیوگسالوویی سابق، ددرر الهه ددرر هلند، ددااددررسی کيیفریی بايید با ددوو ااصل بنيیاددیی
عداالت هماهنگ باشد: آآئيیننامهاایی وو ااساسی.  فراايیند صحيیح آآئيیننامهاایی، طبق قانونن
تعريیف شدههء آآئيیننامهء ددااددررسی کيیفریی، بايید حافظ حّق برخورردداارریی اازز محاکمهء

هایی محاکمهء منصفانه شامل حق محاکمهء عمومی، حقمنصفانه باشد.  تضميین
محاکمه شدنن ددرر مّدتت ززمانی معقولل، حق شنيیدهه شدنن کالمم ددرر حضورر محکمهء

گناهه فرضض شودد – تا ززمانی که ددرر تعقيیب کيیفرییطرفف وو مستقل، حق مّتهم که بیبی
بتواانن بدوونن هيیچ شّک وو تردديیدیی تقصيیر رراا ثابت کردد – وو حّق تقاضایی ااستيینافف براایی
تجديید نظر قضائی ميیشودد.  بايید موااززنهء قواا “براابریی تجهيیزیی” بيین پيیگردد قانونی وو

هایی سّرییاایی منصفانه وو علنی مّتهم رراا اازز محاکمهددفاعع ووجودد ددااشته باشد.  حق محاکمه
ها بايید منصفانه باشد تا ددرر “عرضهء عداالت” توفيیقدداارردد.  محاکمهوو مخفيیانه محفوظظ می

يیابد وو به اايین ترتيیب حّس ااعتمادد به اِاعمالل عداالت رراا االقاء کند.  محاکمهء منصفانه فقط
االمللی) براایی مدااّقه ووبراایی مّتهم نيیست، بلکه حق عاّمهء مرددمم (اازز جمله جامعهء بيین

کند.  چنيینموشکافی ددرر سالمت وو صّحت ددااددررسی وو پيیگردد قانونی رراا نيیز حفظ می
کند يیااایی مشرووعيیت ااقتداارر ددوولت رراا براایی مّلت خودد وو براایی جهانن تأيیيید میمحاکمه

]24[شمارردد.مرددوودد می
آآيیا “محاکمهء منصفانهء اايیراانی” جمع ااضداادد ااست؟  برخورردداارریی يیارراانن اايیراانن اازز  حق
محاکمهء ااساسی منصفانه شاخص کليیدیی ررعايیت اانصافف ددرر نظامم عداالت کيیفریی اايیراانن
ااست.  نظامم عداالت کيیفریی اايیراانن، ااگر موااززيین جريیانن صحيیح وو مناسب ددرر اايین محاکمهء

ااشش رراا بالمّرهه ااززنمايیشی چشمگيیر مرعی نگردددد، صدااقت، ااصالت وو ااعتبارر وو پذيیرفتارریی
االمللی قابلددست ميیدهد.  ااگر يیارراانن، ددرر پيیگردد کيیفریی، براایی جراائمی  که ددرر سطح بيین

قبولل وو تصديیق باشد به نحویی محاکمه نگرددند که تأميین کنندههء موااززيین محاکمهء
االمللی باشد،  اازز نظامم عداالت کيیفریی اايیراانن، ددرر ددااددگاههمنصفانهء قابل تأيیيید ددرر سطح بيین

ززددههاالحقيیقه شرمسارر وو خجالتاالمللی، سلب حيیثيیت وو آآبروو خوااهد شد وو فیاافکارر بيین
خوااهد گردديید.

ضميیمه
فهرست شراايیط فراايیند صحيیح آآئيین ددااددررسی
طبق قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن

نحوههء ررفتارر با يیارراانن اايیراانن ناقض قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن، قانونن آآئيین
االمللی فراايیند صحيیح ددااددررسی ااست.ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، وو موااززيین بيین

ددااددررسی آآئيین قانوننبراایی مالحظهء قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن، نگاهه کنيید به 
http://hoghoogh.online.frددرر   کيیفریی اامورر ددرر اانقالبب وو عمومی هاییددااددگاهه
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/article.php3?id_article=67
 بهشهرووندیی حقوقق ووحفظ مشرووعع هاییآآززااددیی به ااحتراامم قانوننهمچنيین نگاهه کنيید به 

http://www.bia-judiciary.ir/tabidززبانن فاررسی ددرر نشانی 
/144/Default.aspx.

آآووررددمواادّد قانونی ززيیر به نقل اازز قانونن آآئيین ددااددررسی کيیفریی اايیراانن فهرستی رراا فرااهم می
که گرددنن نهاددنن ددستگاهه قضائی اايیراانن به موااززيین مّلی (وو ااسالمی) خوددشش رراا، که به به

تواانن سنجيید.حقوقق يیارراانن ددرر برخورردداارریی اازز فراايیند صحيیح ددااددررسی مربوطط ميیشودد، می
: “ااحضارر متهم به ووسيیله ااحضارر نامه به عمل ميآآيید. ااحضارر نامه112-      مادّدههء 1

ددرر ددوو نسخه فرستاددهه ميشودد، يیك نسخه رراا متهم گرفته وو نسخه دديیگر رراااامضاء كرددهه به
مأمورر ااحضارر رردد ميكند.”

: “جلب متهم به موجب برگگ جلب به عمل ميآآيید. برگگ جلب كه119-      مادّدههء 2
مضمونش، مضمونن ااحضارريیه ااست بايید به متهم اابالغغ شودد.”

: “جلب متهم به ااستثنايي مواارردد فورريي، بايید ددرر ررووزز به عمل آآيید.”121-      مادّدههء 3
: “متهم اازز هنگامم اابالغغ برگگ جلب تا حضورر نزدد قاضي تحت نظر وو123-      مادّدههء 4

محافظت خوااهد بودد.
تبصرهه – مأمورريین مكلفند متهم جلب شدهه رراا بالفاصله تحويیل مقامم قضائي ددهند وو ددرر
صوررتي ميتواانند وويي رراا باززددااشت نمايیند كه بيیم تباني ووخوفف فراارر وو اامحاء آآثارر جرمم

) ساعت بدوونن ااجاززهه مقامم24باشد وو ددرر هر صوررتت حق نگهداارريي وويي رراا بيیش اازز (
قضائي ندااررند.”

: “به منظورر ددسترسي به متهم وو حضورر به موقع وويي، ددرر مواارردد132-      مادّدههء 5
لزوومم وو جلوگيیريي اازز فراارر يیا پنهانن شدنن يیا تباني با دديیگريي، قاضي مكلفااست پس اازز

 – االتزاامم به1تفهيیم ااتهامم به وويي يیكي اازز قرااررهايي تأميین كيیفريي ززيیر رراا صاددرر نمايید: 
 – االتزاامم به حضورر با تعيیيین ووجه االتزاامم تا ختم محاكمه وو2حضورر با قولل شرفف؛ 

 – ااخذ كفيیل با ووجهاالكفاله؛3ااجراايي حكم وو ددرر صوررتت ااستنكافف تبديیل به ووجه االكفاله؛ 
 –5 – ااخذ ووثيیقه ااعم اازز ووجه نقد يیا ضمانتنامه بانكي يیا مالل منقولل وو غيیر منقولل؛ 4

باززددااشت موقت با ررعايیت شراايیط مقررر ددرر اايین قانونن.”
: “ددرر كليیه اامورر جزاايیي طرفيین ددعواا ميتواانند ووكيیل يیا ووكاليي مداافع185-     مادّدههء 6

خودد رراا اانتخابب وو معرفي نمايیند، ووقت ددااددررسي به متهم، شاكي، مدعيخصوصي وو
ووكاليي مداافع آآنانن اابالغغ خوااهد شد ددرر صوررتت تعددد ووكيیل حضورر يیكي اازز ووكاليي هريیك

اازز طرفيین براايي تشكيیل ددااددگاهه وو ررسيیدگي كافيااست.”

، يیعنی ررووزز ااوّوليین جلسهء محاکمهء يیارراانن2010 ژژاانويیه 12]  که ررووزز 1[
  ددررجج گردديید.http://www.iranpresswatch.org/?s=buckددرر

[2] “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted.”
Washington TV. Online at http://televisionwashington.com

/floater_article1.aspx?lang=en&t=1&id=17143
 (تفتيیشی) به نظامم ددااددررسی گفته ميیشودد که خوددInquisitoriality مترجم: ووااژژههء ]3[

ددااددگاهه يیا بخشی اازز ددااددگاهه ددرر باززجويیی وو تحقيیق ددست ددااشته باشد.  ددرر مقابل آآنن نظامم
 ااست که ددااددگاهه (ااعم اازز قاضی يیاAdversary System يیا Adversarialخصمی 

هيیأتت منصفه) به طورر بيیطرفانه به ااظهاررااتت وو ددفاعيیاتت ووکالیی طرفيین (که خصم
پرددااززند.يیکديیگر محسوبب)  گوشش ددااددهه به قضاووتت می

[4] Richard Vogler, “Islamic Criminal Justice: Theocratic
Inquisitoriality,” A World View of Criminal Justice (Hants,
UK/Burlington, VY: Ashgate Publishing, 2005), 105–126.

[5] Hassan Rezaei, “The Iranian Criminal Justice under the
Islamization Project,” European Journal of Crime, Criminal Law

and Criminal Justice 10.1 (2002): 54–69.
http://www.religlaw.org/interdocs نگاهه کنيید به ]6[

/docs/cairohrislam1990.htmتواانيید ددرر [مترجم: ترجمه فاررسی آآنن رراا می
http://www.gozaar.org/template1.php?id=894&language=persian

مالحظه نمايیيید.]
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 وو31/6/1378 وو  تارريیخ تايیيید شورراايي نگهبانن 28/6/1378 مترجم: تارريیخ تصويیب ]7[
1378 آآبانماهه 3تارريیخ ااجراا 

”,Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted“ نگاهه کنيید به [8]
Iran Press Watch, January 13, 2010 ددرر

http://www.iranpresswatch.org/post/5406. [مترجم: مصاحبهء مورردد بحث
http://www.roozonline.com  :خانم شيیريین عباددیی ددرر نشانی ززيیر موجودد ااست

/persian/interview/interview-item/article/2010/january
/13//-d79a3fa80b.html ]

”,Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted نگاهه کنيید به “]9[
Iran Press Watch, January 13 2010مترجم: براایی متن فاررسی نگاهه کنيید به] .

http://www.irandarjahan.net/spip.php?article771[ 
 به تصويیب مجلس شورراایی1373 مترجم: اايین قانونن ددرر تارريیخ پانزددهم تيیر ماهه ]10[

 به تأيیيید شورراایی نگهبانن ررسيیدهه ااست.1373 تيیرماهه 22ااسالمی وو ددرر تارريیخ 
)http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=a3aed2b3-

c9a4-42a4-8bd4-7a1073d369bd(
[11] See “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran

Press Watch, January 13, 2010.
[12] See “Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted,” Iran

Press Watch, January 13, 2010.
[13] : “‘You Can Detain Anyone for Anything’: Iran’s Broadening

Clampdown on Independent Activism.” Human Rights Watch
20.1(E) (January 2008), available online at: www.hrw.org/reports

/2008/iran0108/iran0108web.pdf.
http://radiozamaaneh.com/news/2008مترجم: متن فاررسی آآنن رراا ميیتواانن ددرر 

/01/post_3482.html.(پايیيین صفحه) به رراايیانهء شخصی منتقل نمودد 
[14] “Interview with human rights lawyer Soltani,” Iran Press

Watch (October 22, 2009). Online at http://www.iranpresswatch.org
/post/5235#more-5235.

مترجم: براایی مالحظهء متن فاررسی به نشانی ززيیر مرااجعه فرمايیيید:
http://www.facebook.com/notes.php?id=127801922136&

start=370&hash=da4e4cb6c9258173f981df8deda3abdf
[15] (“Iran’s Ebadi says seven Baha’is must be acquitted.”

Washington TV. Online at: http://televisionwashington.com
/floater_article1.aspx?lang=en&t=1&id=17143

[16] Basic Principles on the Role of Lawyers, A/CONF.144
/28/Rev.1 at 118 (1990), art. 8

مترجم: براایی مالحظهء ترجمهء سند مزبورر نگاهه کنيید به:
http://www.iranrights.org/farsi/document-166-273.php

[17] Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,
adopted Aug. 30, 1955, by the First United Nations Congress on the

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, U.N. Doc.
A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp.

(No. 1) at 11, U.N. Doc. E/3048 (1957), amended E.S.C. res. 2076,
62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc. E/5988 (1977),

Rule 92
www.unic-ir.org/hrمترجم: براایی مالحظهء ترجمهء فاررسی نگاهه کنيید به: 

/hr27.pdf
&http://www.gozaar.org/template1.php?id=882 نقل ترجمه اازز ]18[

language=persian

اايیراانن کيیفریی ددااددررسی آآئيین تحت يیارراانن محاکمه  - Iran Press Watch فاررسی http://www.iranpresswatch.org/fa/post/723

14 of 15 3/30/13 1:16 PM



[19] For English see: http://www.iranpresswatch.org
/post/5229#more-5229.

http://www.religlaw.org/interdocs نگاهه کنيید به ]20[
/docs/cairohrislam1990.htmتواانيید ددرر [مترجم: ترجمه فاررسی آآنن رراا می

http://www.gozaar.org/template1.php?id=894&language=persian
مالحظه نمايیيید.]

[21] Injury-in-fact = an invasion of a legally–protected interest
(http://www.law.cornell.edu/anncon/html/art3frag17_user.html)
[22] (“Interview with human rights lawyer Soltani,” Iran Press

Watch (October 22, 2009). Online

Comments are closed.

اايیراانن کيیفریی ددااددررسی آآئيین تحت يیارراانن محاکمه  - Iran Press Watch فاررسی http://www.iranpresswatch.org/fa/post/723

15 of 15 3/30/13 1:16 PM


