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پيیديیاففددرريیافت نسخه 
کريیستوفر باکک

]1[معنی ااست.” (تناقض ترتوليیانن)“باوورر ددااررمم، ززيیراا بی

 
بعد اازز چنديین بارر که تارريیخ محاکمه تعيیيین شد، اايینک اايیراانن تارريیخ ددااددررسی يیارراانن اايیراانن

 دديیماهه جارریی) تعيیيین کرددهه ااست.22 (2010 ژژاانويیه 12رراا براایی 
[تبصرهه: ااوّوليین محاکمه برگزاارر شد که ااساسًا عباررتت اازز قراائت ااّتهاماتت، وو مشّخص

ااند که ددااررند، گوکرددنن اايین مطلب بودد که بهائيیانن دداارراایی ووکيیل هستند، که آآنها ااشاررهه کرددهه
اايین که ااوّوليین ووکيیلشانن، برندههء جايیزههء نوبل، خانم شيیريین عباددیی، عمًال ددرر تبعيید به سر

بردد وو ددووميین ووکيیل اايیشانن، عبداالفّتاحح سلطانی ددوو مرتبه به ززنداانن اافتاددهه ااست.  نگاههمی
]اايینجاکنيید به: 

اایی، موررددددرر جايیی که بهائيیانن ستمدديیدهه به نامم عداالت، تحت نظامم بیعداالتی نظامنامه
گيیرند،  محاکمهء يیارراانن اايیراانن به مسخرهه گرفتن عداالت ااست.ااذذيیت وو آآززاارر قراارر می

اايین محاکمهء پشت ددررهایی بسته فقداانن آآشکارر شّفافيیت ااست.  ووجه مشّخصهء فراايیند
ددااددررسی همانا فقداانن جريیانن صحيیح وو مناسب براایی مّتهمانن ااست.  بنابراايین، اايیراانن ددرر

کشد.االمللی به ددااددررسی میمحاکمهء يیارراانن اايیراانن، خوددشش رراا ددرر ددااددگاهه اافکارر بيین
توااند توصيیف منصفانهء ددااددررسیتناقض ترتوليیانن، که ددرر سرلوحهء باال نقل شد، می

غيیرمنصفانهء چشمگيیر نمايیشی پنج مردد وو ددوو ززنن – معرووفف به يیارراانن اايیراانن –  باشد که
قراارر ااست هفتهء آآيیندهه، با ااّتهاماتت کيیفریی جاسوسی وو سايیر ااّتهاماتت خيیانتآآميیزیی  که

هر يیک اازز آآنها به تنهايیی براایی صدوورر حکم ااعداامم کافی ااست، محاکمه شوند.
يیارراانن، ددرر هيیأتی غيیرررسمی براایی نظاررتت وو ررسيیدگی به نيیاززهایی جامعهء سيیصدهزاارر

، که حکومت اايیراانن، با تهديید به1983کرددند؛ ددرر سالل نفریی بهائی اايیراانن خدمت می
ااّتهاماتت کيیفریی، ااعالمم کردد نظامم اادداارریی وو ساززمانی بهائی بايید منحل گردددد وو اازز فعاليیت

بازز ماند، آآززااددیی جمعی دديینی جامعهء مزبورر عجوالنه سلب گردديید.
ددرر سّنت بهائی ااصالحاتت با “ااطاعت مدنی” – نه “نافرمانی مدنی” – محفل ررووحانی
مّلی بهائيیانن اايیراانن (هيیأتی متشّکل اازز نـُه ززنن وو مردد که به طورر ددموکرااتيیک اانتخابب

شودد) ررسمًا خودد وو همرااهه با آآنن بقايیایی نظامم اادداارریی بهائی اايیراانن رراا منحّل کردد.  اايینمی
پذيیرشش وو تسليیم، ااقداامم نمايیشی ااعترااضضآآميیزیی بودد.

يیارراانن اايیراانن مّدتی متجاووزز اازز يیک سالل وو نيیم، بدوونن ددسترسی به ووکيیل برجستهء مداافع
، خانم شيیريین عباددیی، که شخص ااوو ددرر صوررتت2003خودد، برندههء جايیزههء نوبل سالل 

مرااجعت به اايیراانن با ااذذيیت وو آآززاارر بيیشتر وو ددستگيیریی ااحتمالی ررووبررروو ااست، ددرر ززنداانن
ااند.مخوفف ااوويین ددرر ررنج وو عذاابب بوددهه

ددرر دداانشکدههء حقوقق، برگزاارر کرددنن “محاکمهء ساختگی” براایی “تمريین محاکمه” توّسط
دداانشجويیانن، اامریی عادّدیی ااست. اامرووزز، ااصطالحح “محاکمهء ساختگی” رراا میتواانن براایی

ها وو نمايیش ظاهریی محاکمه رراا ددااشتهاایی نيیز به کارر بردد که دداارراایی تمامی نشانهمحاکمه
باشد، وو با اايین همه تمسخر عداالت هم باشد.  چراا اايین محاکمه تمسخر عداالت وو يیکی اازز

ددهد؟موااررددیی ااست که ووجداانن قضايیی رراا تکانن می
) فقداانن جريیانن2) ددررووغيین بوددنن ااّتهاماتت، (1اايین شش عامل رراا ددرر نظر بگيیريید: (

) مجاززااتت ظالمانه وو4) محرووميیت اازز ووکالت منصفانه، (3مناسب وو مقتضی، (
) نقض حقوقق بشر6) سلب حقوقق مندررجج ددرر قانونن ااساسی اايیراانن، وو (5غيیرمعمولل، (

حکومت اايیراانن، نه يیارراانن، ددرر ددااددگاهه اافکارر عمومی جهانن
محاکمه ميیشوند
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االملل.مندررجج ددرر قانونن بيین
ددررووغيین بوددنن ااّتهاماتت-    1

توااند “ااستداللل پوشالی” عليیه يیارراانن باشد، عرضهنظامم کيیفریی اايیراانن آآنچه رراا که می
کرددهه ااست.  با اايین همه، آآددمم پوشالی وو آآلت ددست اايیراانن چيیزیی جز لولویی سر خرمن

نيیست.
هاییاافسانهااّتهاماتی که عليیه يیارراانن اايیراانن مطرحح شدهه ددرر کتابب اادديیب معصوميیانن، به نامم 

،]2[بهائی اامر ررسالت وو ووالددتت خصوصص ددرر ددسيیسه نظريیههایی ددررباررههء: ااعتبارربی
گردددد.مورردد تجزيیه وو تحليیل قراارر گرفته، که ااهّم مواارردد آآنن ددرر اايینجا نقل می

االف – جاسوسی براایی ااسراائيیل
بهائيیانن به جاسوسی براایی ااسراائيیل وو بنابراايین اايیجادد مانع براایی قدررتت ررژژيیم حاکم بر

پرددااززاانن ددسيیسه، ووقتی با مطالبهء شوااهد براایی اايین اادّدعاااند.  نظريیهاايیراانن مّتهم شدهه
ساززند که بيیشتر ااماکن متبّرکه وو مرااقد مقّدسهءشوند، معموًال خاطرنشانن میررووبروو می

اامر بهائی ددرر ااسراائيیل ووااقع شدهه ااست.  آآنها اايین مطلب رراا به عنواانن سند مسّلم وو غيیر
کنند که بيین نهضت صهيیونيیسم وو اامر بهائی پيیوندهایی سيیاسیقابل اانکارریی مطرحح می

پرددااززاانن يیا اازز تارريیخووجودد دداارردد وو هميیشه ووجودد ددااشته ااست.  متأّسفانه، اايین نظريیه
مربوطط به محّل اايین ااماکن وو مرااقد مربوطط به اامر بهائی ناآآگاهند يیا عمداًا آآنن رراا پنهانن

ددااررند.می
ااستقراارر مرااقد بهائی ددرر ااسراائيیل اامرووزز، نتيیجهء تبعيید ااجبارریی حضرتت بهاءااهللا ددرر ااثر

، ناصراالّديین1853صدوورر ااحکامم توّسط ددوو حاکم وو سلطانن مسلمانن ااست.  اابتداا، ددرر سالل 
شاهه حضرتت بهاءااهللا رراا اازز اايیراانن به بغداادد ددرر اامپرااطورریی عثمانی نفی بلد کردد.  ددهه سالل
بعد، ناصراالّديین شاهه، که اازز نفوذذ ررووززاافزوونن حضرتت بهاءااهللا ددرر مجاووررتت مرززهایی
اايیراانن ددرر هرااسس بودد، اازز سلطانن عبداالعزيیز، اامپرااطورر عثمانی، تقاضا کردد حضرتت

بهاءااهللا رراا به مناطقی بفرستد که اازز اايیراانن ددوورر باشد.  اامپرااطورر اابتداا حضرتت بهاءااهللا رراا
 به ااددررنه1863به ااستانبولل ددعوتت کردد وو سپس، ظرفف چهارر ماهه، اايیشانن رراا ددرر سالل 

 به عّکا فرستادد.  ددرر آآنن ززمانن، عّکا، ددرر ووااقع، بخشی1868تبعيید کردد وو سپس ددرر سالل 
 ددرر عّکا1892 مه 29اازز منطقهء فلسطيینِی سورريیه بودد.  حضرتت بهاءااهللا نهايیتًا ددرر 

ددررگذشتند.
بعد اازز ددررگذشت اايیشانن، پسر حضرتت بهاءااهللا، که به “عبداالبهاء” شهرتت ددااررند، ررهبریی

، به عهدهه گرفتند.  جسد اايیشانن ددرر حيیفا،1921دديین مزبورر رراا تا ززمانن ددررگذشت، يیعنی 
ددرر جايیی که آآنن ززمانن فلسطيین بودد، به خاکک سپرددهه شد.  يیکی دديیگر اازز شخصيیتهایی
مهّم  براایی بهائيیانن که اامرووزز ددرر ااسراائيیل مدفونن ااست، حضرتت بابب ااست که جسد

 ددرر حيیفا ددرر آآرراامگاهه1909 مخفيیانه به فلسطيین منتقل وو ددرر سالل 1899اايیشانن ددرر سالل 
 سالل بعد اازز ددررگذشت حضرتت60، تقريیبًا 1948ااشش مستقر شد. ااسراائيیل ددرر سالل اابدیی

 سالل بعد اازز27 سالل بعد اازز آآووررددنن جسد حضرتت بابب به منطقه، وو 49بهاءااهللا، 
ددررگذشت حضرتت عبداالبهاء، اايیجادد شد.  به اايین ترتيیب، اايین ااّتهامم که پيیوندهایی بيین

بهائيیانن وو حکومت ااسراائيیل بر ااساسس محّل قراارر گرفتن مرااقد بهائی ااست بدوونن ااعتناء به
شراايیط تارريیخی منجر به اايیجادد اابنيیهء مقّدسهء مزبورر ددرر جايیی که آآنن ززمانن فلسطيین ددرر

گردددد.منطقهء سورريیه يیا شامم بودد، بيیانن می
شمارریی اازز ااماکن مقّدسهءکنند که تعداادد بیبهائيیانن، ددرر مقابل، اايین نکته رراا نيیز مطرحح می

ااسالمی وو مسيیحی نيیز ددرر کشورر ااسراائيیل قراارر دداارردد، ااّما ووجودد اايین ااماکن اابداًا دداالّل بر آآنن
االمللااند.نيیست که مسلمانانن وو مسيیحيیانن عواامل ااسراائيیل يیا صهيیونيیسم بيین

بب – ااهانت به مقّدساتت دديینی
حکومت اايیراانن، ددرر وواارردد آآووررددنن اايین ااّتهامم، ااساسًا هفت تن مزبورر رراا به ااهانت به ااسالمم

هایی بهائیمّتهم کرددهه ااست.  ااّما، مباددررتت به چنيین کارریی يیکی اازز عناصر ااصلی آآموززهه
کند وو آآنن ااحتراامم وو تکريیم نسبت به کّليیه اادديیانن عمدههء گذشتهء عالم (به عّلترراا نقض می

ووحدتت ذذااتی آآنها)، اازز جمله ااسالمم ااست.  بهعالووهه، ااسالمم دديیانتی ااست که ددوو دديیانت بابی
شودد.  هفت تن مزبورر چهوو بهائی اازز آآنن برخاستند؛ ددرر ووااقع دديیانت ماددرر محسوبب می

تواانستند ددااشته باشند که به دديیانتی که ااحتراامی آآنقدرر عظيیم براایی آآنن قائلند،ددليیلی می
حرمتی نمايیند؟بی

هایی محکمی ددرر آآثارر ررهبراانن آآنن دداارردد. ااحتراامی که بهائيیانن براایی ااسالمم قائلند رريیشه
ااند. مثًال، حضرتت بهاءااهللا، شاررعع اامر بهائی، ااسالمم رراا ددرر مواارردد متعّددد تجليیل فرموددهه
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شودد که حضرتت بهاءااهللا به تجليیل حضرتت محّمد وو آآلل ااوو پرددااخته،اایی ذذکر میذذيیًال نمونه
فرمايیند:نقش ااسالمم ددرر تارريیخ دديینی رراا تمجيید می

وو[مّکه] ثغر االبطحاء [حضرتت محّمد] وو االّصلوةة وو االّسالمم علی َمن اابتسم بظهوررهه 
تعّطر بنفحاتت قميیصه کّل االورریی ااّلذیی أأتی لحفظ االعبادد عن کّل ما يیضرُُّهم فی ناسوتت
ااالنشاء.  تعالی تعالی مقاُمُه عن ووصف االممکناتت وو ذذکِر االکائناتت.  به ااررتفع خباء
اايیاتُتاالّنظم فی االعالم وو عَلُم االعرفانن بيین ااألمم؛ وو َعلی آآله وو أأصحابه ااّلذيین ِبِهم ُنِصَبت رر
هه.االّتوحيید وو أأعالمُم االّنصر وو االّتفريید وو ِبِهم ااررتفع دديیُن ااهللا بيین خلِقه وو ذذکُرهُه بيین عبادِد

]3[)13(لوحح مقصودد، ددرريیایی دداانش، صص
حضرتت شوقی اافندیی، وولی اامر بهائی وو نبيیرههء حضرتت بهاءااهللا، جامعهء بهائی رراا به

هایی ناددررست ددررباررههء ااسالمم توصيیه فرمودد:تصحيیح دديیدگاهه
ززميین سوءتفاهماتت ززيیاددیی ددررباررههء ااسالمم ووجودد دداارردد که بايید سعیعمومًا، ددرر مغربب

کنيید آآنها رراا ززاائل ساززيید.  ااّما، ووظيیفهء شما کارریی نسبتًا مشکل وو مستلزمم دداانش وو تبّحر
ززيیادد ااست.  ووظيیفهء ااصلی شما آآشنا ساختن ااحّباء با تعاليیم ااصيیل وو بیپيیراايیهء حضرتت

ررسولل که ددرر قرآآنن کريیم ذذکر شدهه وو سپس تأکيید بر اايین مطلب ااست که چگونه اايین
تعاليیم، ددرر طولل قروونن وو ااعصارر متواالی، ددرر سيیر تحّولل وو ترّقی اانسانن مؤّثر بوددهه، بلکه
آآنن رراا هداايیت کرددهه ااست.  به عباررتت دديیگر، بايید منزلت وو ااهّميیت دديیانت ااسالمم ددرر تارريیخ

)1664 (ترجمه – اانواارر هداايیت، شماررههء تمّدنن رراا مبرهن ساززيید.
بسيیارریی اازز مؤّلفيین بهائی، بر اايین مبنی، ددرر اانتشاررااتت محّققانهء خودد اابتکارر عمل رراا به

ااند.  مواارردد ززيیر اازز جمله عناوويین قابل توّجه به ززبانن اانگليیسی ااست:ددست گرفته
:Murfreesboro, Tennessee)، تأثيیرااتت ااسالمم ددرر مدنيیت، 1963ااستنووودد کابب (

Avalon Press اايین ااثر رراا ميیتواانيید ددرر .http://arthursclassicnovels.com
/arthurs/islam/contributions10.html.بيیابيید  

)، محّمد وو ددوورر ااسالمم، آآکسفورردد، اانگلستانن: مطبعهء جوررجج1976حسن موّقر باليیوززیی (
رروونالد

اایی بر مذهب شيیعهء ااسالمم، آآکسفورردد، اانگلستانن، مطبعهء)، مقّدمه1985موژژاانن مؤمن (
جوررجج رروونالد

)، “ااکتشافف” [قرآآنن]. ضميیمهء بلکِولل بر قرآآنن. وويیراايیش ااندرروو2006کريیستوفر باکک (
.Discovery” [the Qur’an] (“18-35)، صفحاتت 2006رريیپيین (آآکسفورردد: بلکولل، 

The Blackwell Companion to the Qur’an. Edited by Andrew
Rippin(

بنابراايین، ووااضح وو مبرهن ااست که ااحتراامم به ااسالمم ددرر جامعهء بهائی بسيیارر ززيیادد ااست؛
لذاا، نسبت ددااددنن ااّتهامم تحقيیر وو ااهانت به ااسالمم، به هر طريیقی، به هفت نفر اازز

تريین ااعضاء اايین جامعه ددرر اايیراانن، که همگی اازز مديیراانن سابق اايین جامعهبرجسته
ااند، کارریی غيیرمنطقی ااست.بوددهه

جج – تبليیغاتت عليیه جمهورریی ااسالمی
مباددررتت به اايین کارر نافی يیکی دديیگر اازز ااصولل اامر بهائی ااست؛ يیعنی اايین که بهائيیانن بايید
ددرر کمالل ووفادداارریی وو ااحتراامم نسبت به حکومت کشورریی که ددرر آآنن سکونت ددااررند، عمل

نمايیند.
اايین حزبب ددرر مملکت هر ددوولتی ساکن شوند، بايید به اامانت وو صدقق وو صفا با آآنن ددوولت

 (بشاررتت پنجم اازز لوحح بشاررااتت، مجموعهررفتارر نمايیند.  هذاا ما ُنّزلَل ِمن َلُدنن آآمٍر قديیم.
)118االوااحح طبع مصر، صص

االبّته اايین مستلزمم آآنن نيیست که بهائيیانن بايید اازز سيیاستهایی سختگيیراانهء صاددررهه اازز
فرمايیند،حکومتی ستمگر حمايیت وو ددفاعع نمايیند، ززيیراا حضرتت بهاءااهللا ددرر جایی دديیگر می

کند که علنًا عليیه ررژژيیم اايیراانن،” ااّما اايین بهائيیانن رراا منع میاَاَحبُّ ااألشيیاء عندیی ااِالنصافف.“
ااند، به تبليیغ بپرددااززند.به آآنن طريیق که اايیشانن رراا مّتهم کرددهه

ووقتی موضوعع ددوولت حاکم مطرحح باشد، موضع بهائيیانن کامًال ررووشن ااست: بهائيیانن نبايید
آآشکارراا اازز آآنن بدگويیی کنند.  ااّما، اايین بداانن معنی نيیست که، صرفًا به اايین ددليیل که ووظيیفهء
ااخالقی بهائيیانن ااطاعت اازز قانونن موجودد وو حاکم ااست که آآنها تحت سيیطرههء آآنن هستند،

نقص وو غيیر قابل اانتقادد ااست. ااقدااماتت غيیرمنصفانه وو ناعاددالنهء حکومت بی
دد – نصرتت، تبليیغ وو ااشاعهء دديیانت بهائی ددرر اايیراانن (يیا “اافسادد ددرر ااررضض”)
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اايین ااّتهامم اابتداا که مديیراانن سابق جامعهء بهائی ددستگيیر شدند به آآنها وواارردد نشد، بلکه ددرر
تريین موررددیی ااست که ددرر فهرستتريین وو ووخيیم مطرحح گردديید، وو جّدیی2009 آآوورريیل 27

ااّتهاماتت جایی دداارردد ززيیراا سابقهء تارريیخی آآنن با مجاززااتت مرگگ همرااهه ااست.
 مقالهاایی عالی ددرر رراابطه با اايین ااّتهامم بخصوصصGeoffrey Cameronجفریی َکمروونن 

دداارردد که اايیراانن پرسس ووااچچ اانتشارر ددااددهه ااست.  ااوو ددرر اايین مقاله به تحليیل معناشناسی، سابقهء
پرددااززدد. (نگاهه کنيید بهتارريیخی، وو ااهّميیت مذهبی عباررتت “مفسد فی ااألررضض” می

http://www.iranpresswatch.org/post/2737 که با عنواانن On Mofsed
fel-arz – Spreading Corruption on Earth(.4[ ددررجج شدهه ااست[

ووجه مشترکک اايین چهارر ااّتهامم ددرر آآنن ااست که براایی ااثباتت هيیچيیک اازز آآنها هيیچ سند وو
مدررکک وو شوااهدیی، هر چه که باشد، اارراائه نشدهه ااست.  اايین مواارردد صرفًا توّسط مقاماتت
اايیراانی، بدوونن هيیچ ززميینه يیا سند وو مدررکک قابل طرحح ددرر هر ددااددگاهه حقوقی جهت ااثباتت

اايین اادّدعاها، مطرحح شدهه ااست.
 
فقداانن جريیانن مناسب وو مقتضی-    2

جريیانن مناسب وو مقتضی، ووقتی عمًال ووجودد ندااشته باشد، مسألهء اليینحل ااست.  تظاهر
به جريیانن مناسب وو صحيیح ددرر ووااقع عدمم جريیانن مناسب، وو بنابراايین مضحکهء تشريیفاتت

ااعتنايیی فاحش وو علنی به حقوقق مّتهمانن، فی نفسه،کيیفریی وو ددااددررسی ااست.  اايین بی
وويیژگی کيیفریی نظامم قضائی کيیفریی اايیراانن ااست.

 
محرووميیت اازز ووکالت منصفانه-    3

شيیريین عباددیی، ووکيیل مداافع، نه تنها اازز مالقاتت با موّکالنن خودد، يیعنی يیارراانن اايیراانن،
ممنوعع شدهه، بلکه عمًال اازز مرااجعت به اايیراانن با حفظ اامنيیت وو اايیمنی خودد، بازز ددااشته شدهه
ااست.  بايید اانصافف دداادد که، بعد اازز جلوگيیریی اازز حضورر شيیريین عباددیی، وو ددووميین ووکيیل
يیارراانن اايیراانن، يیعنی عبداالفّتاحح سلطانی (که ددوو مرتبه ززنداانی شدهه) ددرر محاکمهء يیارراانن،
ها، ددااددگاهه اايیراانن به يیارراانن ااجاززهه ددااددهه که اازز ووکيیل مداافع دديیگرییطبق آآخريین گزااررشش

 ددرر ددااددگاهه2010 ژژاانويیه 12ااستفاددهه نمايیند.  ااّما، هيیچ ناظریی ااجاززهه نيیافت ددرر تارريیخ 
حضورر يیابد وو به اايین ووسيیله يیکی اازز اابعادد مسئوليیت اازز تشريیفاتت متدااوولل حذفف گردديید. 
ااعضاء خانوااددههء مّتهمانن وو اارربابب مطبوعاتت نيیز به ااطاقق ددااددگاهه ااذذنن حضورر نيیافتند،

.شدگويیی چيیزیی ددرر ررووشش کارر بايید مخفی نگه ددااشته می
 
مجاززااتت ظالمانه وو غيیر معمولل-    4

Culpae poenae par) ”طبق ااصل عمومی حقوقی، “مجاززااتت متناسب با جرمم باشد
esto)، اابتداا بايید جرمم رراا ااثباتت کردد وو سپس مجاززااتت بايید متناسب به شّدتت جرمم تعيیيین
.گردددد.  به اايین ترتيیب شکواائيیهء جرمم وو شّدتت “عداالت” کيیفریی بايید با هم متناسب باشند
ددرر همانن ززمانن، ددوولت اايیراانن مسئوليیت دداارردد که ثابت کند يیارراانن اايیراانن عمًال ااسراارر ددوولت
اايیراانن رراا به ااسراائيیل، يیا، ااکنونن، به اامريیکا، اانتقالل ددااددههااند.  ووقتی پيیگيیریی ررسمی ررووزز

 ااعالمم گردديید، ااّتهاماتت شامل “جاسوسی براایی اامريیکا وو ااسراائيیل، ااقداامم2010 ژژاانويیه 12
عليیه اامنيیت مّلی وو [ااقداامم به] تبليیغ عليیه نظامم [جمهورریی ااسالمی]” بودد.  (نگاهه کنيید به
مقالهء “شيیريین عباددیی می 13گويید بهائيیانن بايید تبرئه شوند” که متن اانگليیسی آآنن ددرر 

ررسد که  ااّتهامم جاسوسی ددرر اايیراانن پرسس ووااچچ ددررجج گردديید.)  به نظر می2010ژژاانويیه 
براایی اامريیکا به ااّتهامم پيیشيین که جاسوسی براایی ااسراائيیل بودد، اافزووددهه شدهه ااست.  اايینگونه

ااّتهاماتت محتمل نيیست که ددرر سطح شوااهد وو مدااررکک به جايیی برسد.  نظامم قضايیی
ااسرااررآآميیز اايیراانن بايید کارریی بيیشتر اازز صرفًا مّتهم کرددنن يیارراانن به جاسوسی اانجامم ددهد. 
اادّدعا کرددنن به منزلهء ااثباتت نيیست.  صرفف تماسس گرفتن تنها براایی ااثباتت جاسوسی کافی
نيیست.  ااگر به يیارراانن نشانن ددااددهه ميیشد که با بيیتاالعدلل ااعظم ددرر مرکز جهانی بهائی ددرر
 .کوهه کرمل ددرر حيیفا، ااسراائيیل، ااررتباطط ددااررند، حّدااکثر “گناهه ااررتباطط” مطرحح ميیشد

وو ااّما ددرر مورردد ااّتهامم جديید جاسوسی براایی اامريیکا، هرگونه  تماسی مستقيیمی بيین يیارراانن وو
االعاددهه غيیرمحتمل ااست، ززيیراا هيیچمحفل ررووحانی مّلی بهائيیانن اايیاالتت مّتحدههء اامريیکا فوقق

ددليیل اادداارریی براایی چنيین کارریی مطلقًا ووجودد نداارردد.  اايین ااّتهامم خاصّص، مانند تناقض
معنی ااست.  عليیرغمترتوليیانن، ددرر ذذهنيیت ررژژيیم اايیراانن “قابل قبولل وو باوورر” ااست ززيیراا بی
ااند که نشانن ددهد مّتهماننآآنن که  مقاماتت اايیراانی سر سوززنی سند وو مدررکک عرضه نکرددهه
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تواانن به عنوااننااند، ااّتهاماتت رراا میااسراارر ددوولتی رراا پنهانی به ااسراائيیل يیا اامريیکا فرستاددهه
هایی اايیراانی ددسيیسه ددررباررههء اامريیکا (همچنيین معرووفف به “شيیطانن بزررگگ”)طرحح نظريیه

وو ااسراائيیل (وو نيیز مشهورر به “شيیطانن کوچک) تحليیل نمودد که اايینک بر مّتهمانن بهائی
گردددد.  وو ااظهاررااتت جديید ددوولت که يیارراانن پنهانی ااسراارر ددوولتی اايیراانن رراا بهتحميیل می

معنی” میاافزاايید.  ددرر فقداانن چنيین سندااند، ساددههلوحی رراا به صفت “بیاايیاالتت مّتحدهه ددااددهه
پايیه وو ااساسس، همچونن بنايیی پوشالی، ااست که بايیدوو مدررکی، ااّتهاماتت صرفًا طرحی بی

فروو رريیزدد.
هایی مهّم وو چشمگيیر بيین يیارراانن وو ااسراائيیل ووااّما فرضض کنيید که ددوولت ددرر ااثباتت تماسس

اامريیکا توفيیق يیافت.  تحت اايین فرضيیهء فوققاالعاددهه غيیرمحتمل، ااگر شوااهد ددوولت صرفًا
نوعی تماسس بيین يیارراانن وو بيیتاالعدلل ااعظم ددرر مرکز جهانی بهائی ددرر حيیفا رراا ثابت نمايید،

وو نه اانتقالل عملی ااسراارر ددوولتی به ددوولت ااسراائيیل رراا، مجاززااتت مرگگ ظالمانه وو
غيیرمعمولل ااست.  ااّتهاماتی اازز اايین قبيیل، وو شوااهدیی که اايین ااّتهاماتت بر پايیهء آآنها
ااستوااررند، صرفًا ددستاوويیزیی براایی مجاززااتت ااعداامم (يیا ززنداانن اابد، به عنواانن حکم

جايیگزيین) خوااهد بودد.  ددرر هر صوررتت، بنا به گفتهء شيیريین عباددیی، “پرووندهه رراا من
اامم وو متأّسفانه يیا خوشبختانه هيیچ ددليیلی بر بزهکارریی وو ااثباتت ااّتهاماتی که ددااددستاننخوااندهه
گويیدکردد، ددرر پرووندهه ووجودد نداارردد.” (نگاهه کنيید به مقالهء “شيیريین عباددیی میاادّدعا می

 ددرر اايیراانن پرسس ووااچچ2010 ژژاانويیه 13بهائيیانن بايید تبرئه شوند” که متن اانگليیسی آآنن ددرر 
ددررجج گردديید.)

سلب حقوقق مندررجج ددرر قانونن ااساسی اايیراانن-    5
بهائيیانن اايیراانن به طورر ااعم، وو يیارراانن اايیراانن به طورر ااخّص، اازز حقوقی که ددرر ااصلهایی

 قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن38 وو 37، 32، 30، 29، 28، 26، 23، 20، 19
پيیشبيینی شدهه محروومم شدههااند.

قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن پر اازز شعاررهایی حقوقق بشر ااست.  با اايین همه،
توااند هر يیک ااززهمهء آآنها مشرووطط به “اانطباقق با موااززيین ااسالمی” ااست که می

هایی قانونن ااساسی رراا که ددرر اايین سند ددووپهلو آآووررددهه شدهه، نقض نمايید. بديین معنی:تضميین
 میگويید، ” مرددمم اايیراانن اازز هر قومم وو قبيیله كه باشند اازز حقوقق مساوويي19ااصل 

برخوررددااررند وو ررنگ، نژاادد، ززبانن وو مانند اايینها سبب اامتيیازز نخوااهد بودد.” مگر براایی
بهائيیانن.

کند، ” همه اافراادد ملت ااعم اازز ززنن وو مردد يیكسانن ددرر حمايیت قانونن ااعالمم می20ااصل 
قراارر ددااررند وو اازز همه حقوقق اانساني، سيیاسي، ااقتصادديي، ااجتماعي وو فرهنگي با ررعايیت

موااززيین ااسالمم برخوررددااررند.” غيیر اازز بهائيیانن.
 تصريیح میکند، ” تفتيیش عقايید ممنوعع ااست وو هيیچكس رراا نميیتواانن به صرفف23ااصل 

ددااشتن عقيیدهه اايي مورردد تعرضض وو مئاخذهه قراارر دداارردد.” مگر براایی بهائيیانن.
 گويیایی آآنن ااست که، ” ااحزاابب، جمعيیت ها، اانجمن هايي سيیاسي وو صنفي وو26ااصل 

اانجمنهايي ااسالمي يیا ااقليیتهايي دديیني شناخته شدهه آآززااددند، مشرووطط به اايین كه ااصولل
ااستقاللل، آآززاادديي، ووحدتت ملي، موااززيین ااسالمي وو ااساسس جمهورر ااسالمي رراا نقض نكنند.
هيیچكس رراا نميتواانن اازز شركت ددرر آآنها منع كردد يیا به شركت ددرر يیكي اازز آآنها مجبورر
ساخت.” مگر براایی بهائيیانن، که ااعضاء يیکی اازز “ااقّليیتهایی دديینی شناخته شدهه” نيیستند

شوند.بنابراايین مستثنی می
 ووعدهه میددهد، ” هر كس حق دداارردد شغلي رراا كه بداانن مايیل ااست وو مخالف28ااصل 

ااسالمم وو مصالح عمومي وو حقوقق دديیگراانن نيیست برگزيیند. ددوولت موظف ااست با ررعايیت
نيیازز جامعه به مشاغل گوناگونن، براايي همه اافراادد اامكانن ااشتغالل به كارر وو شراايیط مساوويي

رراا براايي ااحراازز مشاغل اايیجادد نمايید.” غيیر اازز بهائيیانن.
 تأکيید میکند، ” برخورردداارريي اازز تاميین ااجتماعي اازز نظر باززنشستگي، بيیكارريي،29ااصل 

پيیريي، ااززكارراافتاددگي، بي سرپرستي، ددرر ررااهه ماندگي، حوااددثث وو سواانح، نيیازز به خدماتت
بهدااشتي ددررماني وو مرااقبتهايي پزشكي به صوررتت بيیمه وو غيیرهه، حقي ااست همگاني.
ددوولت موظف ااست طبق قواانيین اازز محل ددررآآمدهايي عمومي وو ددررآآمدهايي حاصل اازز
مشارركت مرددمم، خدماتت وو حمايیتهايي مالي فوقق رراا براايي يیك يیك اافراادد كشورر تاميین

كند.” مگر براایی بهائيیانن.
 گويیایی آآنن ااست که، ” ددوولت موّظف ااست ووسايیل آآموززشش وو پرووررشش رراايیگانن30ااصل 

رراا براايي همه ملت تا پايیانن ددووررهه متوسطه فرااهم ساززدد وو ووسايیل تحصيیالتت عالي رراا تا
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سر حد خوددكفايیي كشورر به طورر رراايیگانن گسترشش مي ددهد.” مگر براایی بهائيیانن.
کند، ” هيیچكس رراا نمي تواانن ددستگيیر كردد مگر به حكم وو ترتيیبي كه اامر می32ااصل 

قانونن معيّین ميكند ددرر صوررتت باززددااشت، موضوعع ااّتهامم 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 وو مقّدماتت محاكمه، ددرر ااسرعع ووقت فرااهم گردددد. متخّلف

اازز اايین ااصل طبق قانونن مجاززااتت مي شودد.” مگر براایی بهائيیانن.
متأّسفانه، يیارراانن اايیراانن، ااآلنن بيیش اازز يیک وو نيیم سالل ااست که ددرر ززنداانن مخوفف ااوويین،
بدوونن ددسترسی به ووکيیل مداافع نامداارر خودد، برندههء جايیزههء نوبل، شيیريین عباددیی، که اازز
هر گونه تماسس با موّکالنش ممنوعع وو فاقد ااجاززههء مطالعهء پرووندههشانن ااست، ددرر ررنج وو
عذاابند.  با توّجه به ااظهاررااتت آآيیتااهللا ددرّریی نجفآآباددیی، يیارراانن اايیراانن به جایی آآنن که، طبق

گويید، ” ااصل، براائت ااست وو قانونن ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن که می37مادّدههء 
هيیچكس اازز نظر قانونن مجرمم شناخته نمي شودد، مگر اايین كه جرمم ااوو ددرر ددااددگاهه صالح

گرددند، گويیی اايین ااصل نيیز بهائيیاننگناهه تلقـّی شوند گناهکارر محسوبب میثابت گردددد،” بی
وو يیارراانن رراا مستثنی میساززدد.

ددهد، “هر گونه شكنجه براايي گرفتن ااقراارر وو يیا كسب ااطالعع ممنوعع فرمانن می38مادّدهه 
ااست. ااجبارر شخص به شهاددتت، ااقراارر يیا سوگند، مجازز نيیست وو چنيین شهاددتت وو ااقراارر وو

سوگنديي فاقد ااررززشش وو ااعتبارر ااست. متخلف اازز اايین ااصل طبق قانونن مجاززااتت مي شودد.”
مگر براایی بهائيیانن وو به ااستثنایی يیارراانن اايیراانن.

 
االمللنقض حقوقق بشر مندررجج ددرر قانونن بيین-    6

غيیر اازز اايین ووااقعيیت که بهائيیانن اايیراانن به طورر ااعم، وو يیارراانن اايیراانن به طورر ااخّص، اازز
 قانونن38 وو 37، 32، 30، 29، 28، 26، 23، 20، 19حقوقی که طبق ااصلهایی 

ااساسی جمهورریی ااسالمی اايیراانن به آآنها تعّلق دداارردد محروومند، مواارردد مصّرحح وو ووااضح
االمللی پيیشبيینی شدهه نيیز مشهودد ااست.نقض حقوقق بشر که ددرر قانونن بيین

االمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی ااست. االمللی مرتبط عباررتت اازز ميیثاقق بيینااوّوليین قانونن بيین
 تنظيیم وو براایی اامضاء،1966االمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی که ددرر ددسامبر ميیثاقق بيین

 به صّحهء اايیراانن ررسيید، وو ددرر1975صّحه گذااشتن وو ددستيیابی عرضه گردديید، ددرر ژژووئن 
 کشورر161 تعداادد 2008 تنفيیذ گشته به مرحلهء ااجراا ددرر آآمد.  ددرر ژژاانويیه 1976ماررسس 

بر ميیثاقق مزبورر صّحه گذااشته بوددند.  ااگرچه حکومتی که ددرر ززمانن تأيیيید وو پذيیرشش اايین
 سرنگونن گردديید، ااّما جمهورریی1979قانونن توّسط اايیراانن ددرر اانقالبب ااسالمی سالل 

ااسالمی اايیراانن، ددوولت جانشيین اامضاء کنندههء ميیثاقق، هرگز اامضاء خودد بر اايین ميیثاقق رراا
پس نگرفت، وو هيیچ ااعالميیه يیا اابراازز ناررضايیتی ددررباررههء هيیچيیک اازز عباررااتت آآنن صاددرر

نکردد.  به اايین ترتيیب، جمهورریی ااسالمی اايیراانن کامًال متعّهد به ااجراایی کّليیه شراايیط
مندررجج ددرر ميیثاقق بيیناالمللی حقوقق مدنی وو سيیاسی ااست.  ااصل نهم حاکی اازز آآنن ااست که:

-                 هر کس حق آآززااددیی وو اامنيیت فرددیی دداارردد. هيیچکس نبايید تحت باززددااشت وو1
يیا ددستگيیریی خوددسراانه قراارر گيیردد. هيیچ کس نبايید اازز آآززااددیی خودد محروومم شودد مگر ددرر

صوررتی که قانونن وو مقرررااتت آآئيین ددااددررسی حکم کند.
-                 هر کسی که ددستگيیر  میشودد بايید ددرر ززمانن باززددااشت، دداليیل ددستگيیریی2

به ااطالعع ااوو ررساندهه شودد وو (نيیز) بايید بدوونن ددررنگ هر ااتهامی که عليیه ااوو ووجودد دداارردد، به
ااطالعش ررساند.

-                 هر کسی که به ااتهامم جرمی ددستگيیر وو يیا باززددااشت ميیگردددد، بايید بی3
ددررنگ ددرر مقابل قاضی يیا دديیگر مقامم مجاززیی که بوسيیله قانونن، قدررتت قضائی رراا ااعمالل

ميیکند، آآووررددهه شودد وو شايیسته ااست که ددرر مدتت معقولی ددااددررسی شودد وو يیا آآززاادد گردددد.
نبايید باززددااشت وو اانتظارر ددااددررسی اافراادد بصوررتت قاعدهه عمومی وو کلی ددررآآيید، وولی ددرر هر
مرحله اازز ررسيیدگی قضائی، (متهم) ممکن ااست با تضميین آآززااددیی (موقت) جهت حضورر

ددرر ددااددگاهه وو به ااقتضایی حکم ددااددگاهه موکولل گردددد.
-                 هر کسی که بموجب ددستگيیریی وو يیا باززددااشت، اازز آآززااددیی ااشش محروومم4

ميیگردددد، حق دداارردد ررووند ددااددخوااهی رراا بديین منظورر که ددااددگاهه بدوونن تاخيیر ددرر مورردد غيیر
قانونی بوددنن باززددااشتش تصميیم گيیردد، ددنبالل نمايید تا ااگر باززددااشت ااوو غيیر قانونی ااست

(قاضی) ددستورر به آآززااددیی ااوو ددهد.
-                 هر کس که قربانی ددستگيیریی وو يیا باززددااشت غيیر قانونی شدهه ااست، حق5
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جبراانن خساررتت دداارردد.
ددرر اايینجا، يیارراانن اايیراانن ددرر معرضض ددستگيیریی وو باززددااشت خوددسراانه هستند، وو ددرر ززمانن
ددستگيیریی دداليیل باززددااشت آآنها ااعالمم نشدهه ااست.  ااّتهاماتت يیارراانن نيیز بالفاصله به آآنها

اابالغغ نشدهه ااست.  يیارراانن بالفاصله به حضورر قاضی نيیز برددهه نشدههااند. 
کند:مادّدهه ددهم ميیثاقق مزبورر نکاتت دديیگریی رراا مطرحح می

-                 تمامم اافرااددیی که آآززااددیی آآنها سلب ميیگردددد (ززنداانيیانن) بايید با آآنها با1
اانسانيیت وو ااحتراامم که حقيیقت ذذااتی شخص اانسانن ااست، ررفتارر شودد.

- االف- به جزء مواارردد ااستثنائی، اافراادد متهم بايید اازز محکوميین جداا نگاهه ددااشته شوند وو2
میبايیستی مشمولل ررفتارر جدااگانه اایی، متناسب با ووضعيیت اافراادد غيیر محکومم شوند.

ددرر اايینجا يیارراانن اايیراانن اازز ااشخاصص محکومم جداا نگه ددااشته نشدند وو با آآنها ررفتارر متناسب با
االمللی حقوقق مدنی وو ميیثاقق بيین14ووضعيیت اافراادد غيیر محکومم معمولل نگردديید.  به مادّدههء 

گويید:سيیاسی توّجه کنيیم که جزئی اازز آآنن می
-                 همه اافراادد ددرر مقابل ددااددگاههها وو دديیوااننهایی ددااددگستریی (اازز حقوقق) براابر1

برخوررددااررند. ددرر اامورر تصميیم گيیریی هر ااتهامی عليیه فردد وو يیا (عليیه) حقوقق وو تعهدااتت
مدنی ااوو، هر کس بايید حق ددااشته باشد که (ااتهاماتت ااوو) بوسيیله يیک ددااددگاهه قانونی،

صالحيیت دداارر، مستقل وو بيیطرفف، بطورر منصفانه وو علنی، ررسيیدگی شودد. مطبوعاتت وو
اافکارر عمومی ممکن ااست اازز تمامم وو يیا قسمتی اازز ددااددگاهه بداليیل ااخالقی، نظم عمومی وو
يیا اامنيیت ملی ددرر يیک جامعه مرددمم ساالرر منع شوند. ووقتی مصلحت ززندگی خصوصی

طرفيین ددعویی ااقتضا کند وو يیا تا حدیی که ددااددگاهه ددرر شراايیط خاصی علنی بوددنن (جلساتت)
رراا ززيیانن آآوورر به مصالح ددااددگستریی بدااند، ( محرمانه بوددنن جلساتت ددااددگاهه ددرر تمامم وو يیا
قسمتی اازز ددااددررسی) اامکانن دداارردد، ااما حکم صاددررهه ددرر اامورر کيیفریی وو يیا مدنی بايید علنی

باشد مگر آآنکه مصلحت اافراادد جواانن اايیجابب نمايید وو يیا ررووند ددااددررسی، مربوطط به
ااختالفاتت ززناشوئی يیا سرپرستی ااطفالل باشد.

-                 هر کس که به ااررتکابب جرمی متهم شدهه ااست اايین حق رراا دداارردد که بيیگناهه2
فرضض شودد تا مگر جرمم ااوو برطبق قانونن ثابت شودد.

-                 ددرر مورردد قطعی شدنن جرمم عليیه فردد، هر کس حق دداارردد که با تساوویی3
کامل، اازز حدااقل حقوقق تضميین شدهه ززيیر برخورردداارر گردددد.

االف – بيیدررنگ وو به تفصيیل با ززبانی که ااوو بفهمد، (بايید) اازز نوعع وو علت ااتهامی که به ااوو
نسبت ددااددهه شدهه ااست، آآگاهه گردددد.

بب – ووقت وو تسهيیالتت کافی جهت تهيیه ددفاعيیه خودد وو گفتگو با ووکيیلی که خودد اانتخابب
کرددهه ااست، ددااشته باشد.

جج – بدوونن تاخيیر غيیرموّجه، ددااددگاهی شودد.
دد -  ددرر حضورر خوددشش محاکمه شودد. شخصا اازز خودد ددفاعع نمايید وو يیا اازز طريیق ووکيیلی که

خودد اانتخابب کرددهه ااست (اازز خودد ددفاعع کند).
4.…………                 -
-                 هر کس که مجرمم شناخته  میشودد مطابق قانونن (بايید) حق ددااشته باشد5

که مجرميیت وو محکوميیت ااوو بوسيیله يیک ددااددگاهه عاليیتر مورردد تجديید نظر قراارر گيیردد.
ددرر اايینجا يیارراانن اايیراانن، تا کنونن، اازز “محاکمهء منصفانه توّسط ددااددگاهه قانونی، صالحيیت

ااند. االملل ااستحقاقش رراا ددااررند، محروومم بوددههدداارر، مستقل وو بیطرفی” که طبق قانونن بيین
ددرر هر صوررتت، يیارراانن اايیراانن حق ددااررند که ” بدوونن تاخيیر غيیرموجه، ددااددگاهی شوند.” 
به جایی آآنن، هفت مّتهم مزبورر يیک سالل وو نيیم اازز ززندگی گراانبهايیشانن رراا ددرر ززنداانی

 چه میگويید؟15مخوفف، ددرر معرضض اانوااعع گوناگونن سوء ررفتارر، سپریی کرددند.  مادّدههء 
-                  هيیچکس رراا نبايید بوااسطه اانجامم عملی وو يیا ترکک آآنن که بنا بر قواانيین1

ملی وو يیا بيیناالمللی جرمم نبوددهه ااست ددرر آآنن ووااحد محکومم نمودد. همچنيین نبايید هيیچ
مجاززااتت شديیدیی رراا اازز آآنچه ددرر ززمانن ااررتکابب جرمم قابل ااجراا بوددهه ااست، تعيیيین نمودد.
ااگر پس اازز ااررتکابب جرمم مقرررااتت قانونی دديیگریی ووضع شودد که مجاززااتت ماليیمتریی رراا

ددرر بر ددااشته باشد، مجرمم بايید اازز آآنن مقرررااتت ااستفاددهه نمايید.
-                 هيیچيیک اازز مقرررااتت اايین ماددهه نبايید با ددااددررسی وو مجاززااتت شخصی که ددرر2

هنگامم اانجامم عملی يیا ترکک آآنن، بنا بر ااصولل کلی قواانيین شناخته شدهه جامعه ملل، جرمم
نيیست، منافاتت ددااشته باشد.
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ددرر اايینجا، طبق اايین مادّدههء قانونن بيیناالمللی که اايیراانن اازز جمله اامضاء کنندگانن آآنن ااست،
اانداايیراانن اايین مسئوليیت رراا دداارردد که ثابت کند يیارراانن اايیراانن مرتکب عمل، يیا ااعمالی، شدهه

االمللی، ددرر ززمانن ااررتکابب، جرمم بوددهه ااست.”که “طبق قواانيین مّلی يیا بيین
براایی ااجراایی اايین کارر، رروواالل متدااوولل براایی تعقيیب قضيیهء کيیفریی مطرحح کرددنن
شوند.  ددوولت“عناصر” عمل يیا ااعمالل کيیفریی ااست که طبق آآنن اافراادد مرتکب مّتهم می

بايید دداليیلی اارراائه نمايید که هر يیک اازز عناصر الززمم رراا تأميین نمايید که، با هم، عمل يیا
ااعمالل کيیفریی خاّصی رراا تشکيیل ددهند.

االمللی نيیز ددرر اايین مورردد مصدااقق دداارردد، ااّما لزوومم ررعايیت ااختصارر نهسايیر موااززيین بيین
ددهد نه اامکانن تحليیل آآنها رراا فرااهم میآآوورردد.  هميین قدرر کافی ااستااجاززههء نقل آآنها رراا می

گفته شودد که ااطاعت اايیراانن اازز قانونن بيیناالمللی همانن ااست که ددرر اايینجا “محاکمه
شودد.”می

کالمم آآخر
اايیراانن نه تنها ددرر طّی محاکمهء يیارراانن اايیراانن بنفسه تحت محاکمه ااست، بلکه خودد ااسالمم

االمللی به محاکمه کشيیدهه میشودد.  به عباررتتاايیراانی نيیز ددرر ددااددگاهه اافکارر عمومی وو بيین
کند:دديیگر، اايین محاکمه تلويیحًا سؤااالتی اازز اايین قبيیل رراا مطرحح می

آآيیا ااسالمم اايیراانی عاددالنه ااست؟
گراايیی مطلوبی ااست؟آآيیا ااسالمم اايیراانی حکومت
آآيیا ااسالمم اايیراانی ووااقعًا مداافع “صلح” ااست؟
آآيیا ااسالمم اايیراانی ووااقعًا مداافع “عداالت” ااست؟
آآيیا ااسالمم اايیراانی مداافع “جريیانن مناسب وو مقتضی” طبق قانونن ااست؟
کند؟آآيیا ااسالمم اايیراانی “آآززااددیی دديین وو عقيیدهه” رراا تضميین می
االمللی با ااّتفاقق آآررااء تعريیف کرددهه، حفظ وواالمللی طّی قانونن بيینآآيیا ااسالمم اايیراانی “حقوقق بشر” رراا آآنچنانن که جامعهء بيین
کند؟حمايیت می

تواانن ااطميینانن دداادد که شهرتت ااسالممنتيیجهء اايین محاکمه هر چه که باشد، به اايیراانن می
اايیراانی فی نفسه ددرر خطر ااست.  حکومت اايیراانن، بر حسب منافع ررووشنگراانهء خودد وو بنا
به مصلحت ُحسن شهرتت ااسالمم اايیراانی، بهتر ااست تعقيیب کيیفریی ددرر اايین محاکمه رراا
شّفافف ساززدد، وو با رروواالل کيیفریی اايیراانی هماهنگ باشد.  ااّما آآيیا ددستاووررددیی قانونی به نامم

“رروواالل کيیفریی اايیراانی” ووجودد خاررجی دداارردد؟
کنم ااّطالعاتی رراا ددررباررههء رروواالل کيیفریی اايیراانی براایی مناازز خواانندگانن عزيیز تقاضا می

ااررسالل ددااررند، تا، ددرر حيین پيیشرفت جريیانن محاکمه، بتواانم ااظهاررااتت وو مالحظاتی رراا بيیانن
نمايیم که آآيیا اايین محاکمه، طبق موااززيین قضائی خودد اايیراانن، “منصفانه” هست يیا خيیر.

االمللی وواايیراانن با به محاکمه کشيیدنن يیارراانن اايیراانن، نه تنها خودد رراا ددرر ددااددگاهه اافکارر بيین
عمومی به محاکمه کشيیدهه، بلکه ااسالمم اايیراانی رراا نيیز ددرر معرضض محاکمه قراارر ددااددهه

شودد که، آآيیا ااسالمم اايیراانی االگويیی براایی حکومت،ااست.  اايین سبب اايین تأّمل وو تفّکر می
گراايییحکومت دديینی، نظامی باالتر اازز غربب ااست، يیا ااسالمم اايیراانی صرفًا حکومت

نامطلوبب، فاقد تضميینهایی ااساسی براایی مّتهمانن ااست؟ اايین محاکمه ددعواایی حقوقی نمونه
ااست؛ شاخص معتبر وو محک مطلوبی ااست که، به نحویی اازز اانحاء، ثابت میکند که آآيیا
نظامم عداالت اايیراانی عاددالنه يیا ناعاددالنه ااست.  طبق اايین شاخص، آآنقدرر که خودد ااسالمم
اايیراانن ددرر معرضض محاکمه ااست، يیارراانن اايیراانن يیا اامر بهائی ددرر اايیراانن به محاکمه کشيیدهه

شودد.نمی
کند: آآيیا نظامم عداالتاايین محاکمه آآموززندهه ااست ززيیراا اايین سؤاالل بنيیاددیی رراا مطرحح می

کيیفریی، که ددستگاهه وو نظامم ااسالمم اايیراانی ااست، اازز نظر طرزز عمل عاددالنه يیا غيیرعاددالنه
ااست؟ هر حکم ناددررستی، ددرر باررههء هر يیک اازز ااّتهاماتت مطرحح شدهه عليیه هفت بهائی،

يیعنی يیارراانن اايیراانن، به منزلهء حکمی خطا ددرر مورردد خودد نظامم عداالت کيیفریی تحت ااسالمم
اايیراانی ااست، که، به تنهايیی، مسئولل اايین نتيیجهء غيیرعاددالنه ااست.

: اايین مقاله نخستيین ددرر بخش اانگليیسی اايین تاررنما ددرر پيیوند ززيیر منتشراايیراانپرسوااچچ
گردديید:

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

 –155-60 (تولد حدوودد Quintus Septimus Florens Tertullianus  مترجم: ]1[
) عالم االهيیاتت وو توجيیهگر رروومی.245ووفاتت حدوودد 

شوندمی محاکمه جهانن عمومی اافکارر ددااددگاهه ددرر يیارراانن، نه اايیراانن، حکومت  - Iran Pre... http://www.iranpresswatch.org/fa/post/707

8 of 9 3/30/13 1:21 PM



  مترجم: اايین کتابب ددرر اايیراانن به فاررسی ترجمه شدهه وو ااکنونن ددرر ددست وويیرااستارریی]2[
رروودد به ززووددیی اانتشارر يیابد.ااست وو ااميید می

  مترجم: مضمونن کالمم به فاررسی چنيین ااست: ددعا وو ددرروودد بر کسی [حضرتت محّمد]]3[
بوییااشش همهء مرددمانن خوششبادد که به ظهوررشش مّکه شاددمانن گشت وو به بویی خوشش جامه

گشتند؛ ااووست کسی که براایی حفظ بندگانن اازز هر آآنچه که ددرر اايین جهانن فانی آآسيیب
ررساند، بيیامد. مقامش بلندتر اازز آآنن ااست که موجوددااتت بتواانند ووصفش نمايیند يیامی

مخلوقاتت بتواانند ذذکرشش نمايیند.  به ووااسطهء ووجودد ااوو سرااپرددههء نظم ددرر جهانن بلند شد وو
پرچم عرفانن بيین مرددمانن به ااهتزاازز آآمد.  وو [ددعا وو ددرروودد] بر خانداانش وو ااصحابش که

مانندییهایی فيیرووززیی وو بیپرستی نصب گردديید وو بيیرققهایی يیگانهبه ووجودد آآنها پرچم
خدااووند به ااهتزاازز آآمد.  وو به ووجودد آآنها دديین خداا بيین خلقش بلند شد وو ذذکرشش بيین بندگانش

به باالتريین مدااررجج ررسيید.
  مترجم: اايین مطلب تحت عنواانن “وو ااّما مفسد فی ااألررضض” به فاررسی ترجمه شدهه]4[

ااست.
 
 

2 اايیراانن کيیفریی ددااددررسی آآئيین تحت يیارراانن محاکمه  - Iran Press Watch فاررسی | May 6th, 2010 - 2:20
am
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