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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسوگرفته از سایت:[ ]بر

 ۱۳۹۴آذر  ۱۶]تاریخ:[ 

 

 مشروعیت محاکمه ی برخی از اعضای محفل ملی بهائیان ایران

 سایه ارغوان

های انقالب و نظام دادرسی جمهوری اسالمی، نه ی ساختار قضائی دادگاهی اطالعاتی دربارهدرآمد: این مقاله با ارائه

ی دهد که محاکمهشمارد بلکه نشان میانقالب را بر میها و دادسراهای ی دادگاهنامهتنها بعضی از نقائص آیین

ای نامه نیز همخوانی نداشته و صرفاً محاکمهبا این آیین یحت ۱۳۶۰اعضای محفل ملی بهائیان ایران در سال 

 ."نمایشی" و فاقد مشروعیت حقوقی بوده است

های قضائی آن حکومت و مقاممعموالً مشروعیت و کارآمدی یک نظام حکومتی را بر اساس عملکرد نهادها 

خوانیم( ی اعضای "محفل ملی بهائیان ایران" )که از این پس آن را به اختصار "محفل" میسنجند. فیلم محاکمهمی

ها را در ترین دادگاه[ و عادالنه۱دهد که قرار بوده "انسانی"ترین]ای را نشان میای از کار کرد نظام قضائینمونه

شماریم: اشکاالتی که به روشنی در فیلم دادگاه در این مقاله دو نوع از اشکاالت این دادگاه را بر می[ ۲ایران بنا نهد.]

 .شود و به چارچوب قضائی و حقوقی این محاکمه ربط دارد و اشکاالتی که در فیلم نمایان استدیده نمی

 های کلی محاکمهالف: ویژگی

، دو هفته در بازداشت، و احتماالً در زندان ۱۳۶۰آذر  ۲۲در  : از قرار معلوم، متهمین پس از دستگیری۱الف.

 [۳برگزار شده است. ] ۱۳۶۰دی  ۶ی ضبط شده در اند زیرا محاکمهانفرادی، به سر بُرده

ها و ی دادگاهنامه: چون این محاکمه در دادسرای انقالب انجام شده، در بررسی حقوقی آن باید به آیین۲الف.

، به عنوان سنِد مؤسس استناد کرد، سندی که شورای انقالب صادر ۱۳۵۸خرداد  ۲۸مصّوب دادسراهای انقالب، 

نامه با قضائی ایران، آیین-[. هر چند در نظام حقوقی۴خوانیم]نامه" میکرده است و از این پس به اختصار آن را "آیین

رود اما چون شورای انقالب در شمار نمی گذاری بهی مقننه فرق دارد و شورای انقالب، نهاد قانونقوانین مصوب قوه

 [۵ [نامه در حکم قانون است.رفته، این آیین"آن زمان مرجع قانونگذاری" به شمار می

اند. ی محفل را برعهده داشتهی محاکمهاداره البدل،نامه، سه عضو اصلی و دو عضو علیآیین ۴ی : مطابق ماده۳الف.

هللا خمینی و یک قاضی دادگستری که همان قاضی ک قاضی شرع منتخِب آیتاند از یاعضای اصلی عبارت بوده

شرع او را انتخاب کرده است. نفر سوم، معتمدی بوده که الزم نبوده که از مسائل حقوقی اطالع داشته باشد و تنها 

به عنوان مدافع حقوق  های کیفری، دادستان[ معموالً در محاکمه۶بایست "آگاه به مقتضیات انقالب اسالمی" باشد. ]می

العموم در کنار قاضی و بازپرس وجود دارد که هر یک مطابق قانون، وظایف خاصی دارند. اما در فیلم مردم یا مدعی

 .مانندشود و دادستان و بقیه مجهول مینامه به این موارِد مهم اشاره نمیو در آیین

 ب: دادگاه انقالب

[، بلکه به ۸[ بود و نه اتهامی]۷ظام دادرسی در ایران قبل از انقالب نه تفتیشی]ماهیت نظام دادرسی در ایران: ن :۱ب.

بُرد. بعد از انقالب، تقلید از نظام حقوقی فرانسه نظام مختلطی بود که از مزایای هر دو نظام تفتیشی و اتهامی بهره می

نظران آن را بسیار شتابزده صاحب سازِی نظام قضائی ایران صورت گرفت که اکثرهای فراوانی برای اسالمیکوشش

[ به طور کلی، نظام دادرسی اسالمی با هر سه نظام تفتیشی، اتهامی و مختلط تفاوت دارد و در آن ۹اند ]ارزیابی کرده
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ی محاکمه جدا نیست. قاضی از ابتدای دادرسی به طور فردی مسئول تحقیق، گردآوری ی تحقیق از مرحلهمرحله

مه و صدور رأی است. در این نظام دادرسی اصل بر این است که تنها یک قاضی به اتهام متهم دالئل و مدارک، محاک

خوانند(. دیگر ویژگی رسیدگی و حکم را صادر کند )که آن را اصِل "وحدت قاضی" در برابر اصِل "تعدد قاضی" می

، تراالجرا و، از همه مهمزمای بودن آن است و حکم قاضی در پایان دادرسی، قطعی، الدادرسی اسالمی یک درجه

ی [ این امر با تعهدات دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که به مصّوبه۱۰تجدید نظر ناپذیر است.]

سازی نظام قضائی ی سیاسِی اولیه برای اسالمیرغم ارادهانجامید، تضادی آشکار دارد. به ی مقننهقوه ۱۳۵۴سال 

فرما است."  جایی رسیده که به نظر حقوقدانان، "هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم ایران، اکنون کار به

[۱۱] 

رسد و باید آنان را فرزند نامیمون میالدی می ۱۸[ که اصل و نسبشان به اواخر قرن ۱۲های انقالب]: دادگاه۲ب.

[ هستند؛ آن زمان که یک ۱۴انتقال قدرت"]ی [ شکل بیرونی "اجرای عدالت در دوره۱۳انقالب کبیر فرانسه دانست،]

نظام حکومتی سرنگون شده و رژیم جدید نه تنها هنوز به طور کامل مستقر نشده بلکه بیم از آن دارد که با کودتای 

های ی قدرت سقوط کند. حقوقداناِن ملتزم به اخالق همواره در وجاهت دادگاهحاکمان پیشین یا گروه دیگری از اریکه

های انقالب در نظام حکومتی جمهوری اسالمی ایران را باید محصول نظام دادرسی اند. دادگاهردید کردهانقالب ت

های نظامی از جمله مراجع ها در کنار دادگاهسازی نظام دادرسی ایران دانست. این دادگاهاسالمی و اسالمی

های انقالب، مصون دف از تأسیس دادگاهاند. هر چند هاختصاصی )در مقابل مراجع عمومی( دستگاه قضائی ایران

شد، بایست موقتی تلقی میی زمامداران پهلوی و براندازان بود و میداشتن حکومت جدید از خطر کودتا و محاکمهنگه

ی صالحیت این ها تداوم بخشند بلکه حوزهاما رهبران حکومت ایران تصمیم گرفتند که نه تنها به فعالیت این دادگاه

ها صالحیت یافتند که احزاب سیاسی مخالف )مثل سازمان مجاهدین ا را نیز گسترش دادند. در عمل، این دادگاههدادگاه

توان حدس زد که واگذاری رسیدگی به جرائم مربوط به های مذهبی را هم محاکمه کنند. میخلق(، دگراندیشان و اقلیت

ی برخی از ها بوده است. به عقیدهی تداوم فعالیت این دادگاهای براهای انقالب، بهانهمواد مخدر و قاچاق به دادگاه

 [۱۵]ای ندارد.نظران، رسیدگی به جرائم قاچاق و مواد مخدر از سوی دادگاه انقالب هیچ توجیه حقوقیصاحب

سپری حدود سه سال  ۱۳۵۷هللا خمینی در اسفند های انقالب به فرمان آیتی "محفل" از تأسیس دادگاهدر زمان محاکمه

درصدِی آرای مردم  ۹۸ی شد. باید پرسید چرا زمامداران حکومت پس از سه سال از پیروزی انقالب و با پشتوانهمی

کوشد تا با طرح اتهامات سیاسی علیه متهمین به بیننده همچنان از سرنگونی حکومت بیمناک بودند؟ قاضی دادگاه می

که این فعاالن "سیاسی" را محاکمه کند. این کار نه تنها با اصول چنین القاء کند که دادگاه انقالب صالحیت دارد 

ی این متهمین را به بایست پروندهاخالقی بلکه با اصول و معیارهای حقوقی هم ناسازگار است. در واقع، قاضی می

 .فرستادهای عمومی میدادگاه

های عادی در همین دلیل،" تشریفات دادرسینامه به اصول شکلی و آیین دادرسی اشاره نشده است. به : در آیین۳ب.

[ از منظر اصول دادرسی، رعایت تشریفات و ضوابِط شکلی، ضامن تأمین عدالت ۱۶این دادگاهها وجود" ندارد]

است. فرض براین است که اگر قاضی بر اساس اصول و موازیِن آیین دادرسی به اتهامات متهمین رسیدگی کند، 

های انقالب نامه، دادگاهشود، رعایت شده است. مطابق آیین[ تعبیر می۱۷دالت شکلی]جوانب عدالت که از آن به ع

ناپذیری اعدام در توانند عالوه بر حبس، تبعید و ضبط اموال، حکم اعدام هم صادر کنند. با توجه به برگشتمی

ها ضروری ر این دادگاهی موازین تشریفاتی و آیین دادرسی درفت که رعایت کلیهصورت خطای قاضی، انتظار می

 .باشد، اما چنین مالحظاتی در کار نبوده است

ها طبق حدود شرع اسالم و خوانیم: "مجازات( چنین می۱۲ نامه )مادهها در آیینی مربوط به مجازات: در ماده۴ب.

خواهد بود.  ی دیونشامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه

ی قانونی در مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد نفقه-تبصره

ی مهمی که در این ماده و دیگر مواد دیده تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود". نکته ی او بهالنفقهاشخاص واجب

تعیین دقیق مجازات هر جرم است. به عبارت دیگر، حداقل باید به طور  گیرد،شود و قانونگذار آن را نادیده مینمی

اعدام است و در چه صورتی ارتکاب  های انقالب مستوجبدقیق معلوم باشد که کدام جرائِم تحت صالحیت دادگاه

ر عامیانه از آن با گویی )که در گفتاتواند مجازاتی غیر از اعدام یا حبس داشته باشد. کلیجرائِم موضوعِ این دادگاه می

 .کنند( درخور نظام قضائی نیستعنوان "کیلویی محاکمه کردن" یاد می
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گوید، "احکام دادگاِه انقالب، قطعی و بدون تجدید نظر است". نامه به صراحت میآیین ۱۱ی از ماده ۲ی : تبصره۵ب.

 .تردید ناعادالنه استاین امر بی

های انقالب در نخستین باید اعتراف کرد که شناخت اصول و موازین دادگاه های انقالب:دادگاه : ارزیابی کلی۶ب.

های انقالب چیزی بیش از آشنایی با قانون و های تأسیس جمهوری اسالمی، آسان نیست. در واقع، شناخت دادگاهسال

های خود از سخنرانیهللا خمینی در یکی طلبد و محتاج نوعی روانشناسی است. مثالً آیتآیین دادرسی و مقررات می

گوید، در مورد "آنهایی که آقای هللا خلخالی میهای انقالب با اشاره به کشتار مخالفین توسط آیتدر نخستین سال

خلخالی کشته است" مخالفین توجه ندارند که اسالم در عین حال که یک مکتب تربیت است لکن آن روزی که فهمید 

کند که در ماجرای هللا خمینی تأکید مین خواهد زد. در همین سخنرانی، آیتآنان قابل تربیت نیستند همه را گرد

ی یهودی به امر پیامبر اسالم و در حضور ایشان گردن زده شدند. چنین سخنانی بیش از مطالعه ۷۰۰ قریظه،بنی

های انقالب های دادگاهسازد. در واقع، هدف محاکمههای انقالب را نمایان میقوانین و مقررات کیفری، ماهیت دادگاه

های های ناعادالنه بوده است. استناد به مفاد معاهدهنه تعیین مجرمیت متهمین و میزان مسئولیت آنها بلکه توجیه اعدام

المللی حقوق مدنی و سیاسی در حالی که که قاضی هنگام قرائت بند ج میثاق بین ۱۴ی المللی، از جمله مادهبین

ی "محفل"( "سازمان ملل" را "مرجع آلت دست جنایتکاران غربی" فیلم محاکمه ۱۶-۱۴ کیفرخواست )حدود دقایق

تر اتخاذ کرد و از مالحظات حقوقی و کیفری تر و جامعکننده است. بنابراین باید موضعی کلی کند، گمراهمعرفی می

 .فراتر رفت

 ج: بررسی اشکاالت محاکمه

ی مائده را از سوره ۳۳ی کند. او در ابتدا آیهنه خود، شروع می: قاضی محاکمه را با معرفی متهمین، و ۱ج.

كوشند جز این جنگند و در زمین به فساد مىخواند که معنایش این است: "سزاى كسانى كه با خدا و پیامبر او مىمی

از آن سرزمین  یكدیگر بریده شود یانیست كه كشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خالف جهِت 

[ مضمون این آیه شباهت ۱۸تبعید گردند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت" ]

تر آن که پس از معرفی دادگاه توسط قاضی، قاری قرآن دوباره همین آیه را غریبی به حکم نهایی دارد. عجیب

ه قرار بوده برای اثبات اتهام متهمین و میزان تقصیرات کیفری خواند. گویی حکم از پیش معلوم است و محاکمه کمی

 .آنها برپاگردد، صرفاً تظاهر به اجرای قانون و عدالت است

ی بهائی : یکی از اشکاالت مهم این محاکمه آن است که رئیس دادگاه نه تنها روال واقعی و جریان اداری جامعه۲ج.

کند. به عبارت دیگر، روال ای برای محکوم کردن متهمان استفاده میبهانه پذیرد، بلکه از آن به عنوانایران را نمی

ی رویدادهای مهم به مرکز جهانی بهائی است. قاضی وظیفه دارد که برای ی بهائی مبنی بر گزارش همهاداری جامعه

رت دارد و منطبق بر کشف صحت اتهامات نشان دهد که این روال اداری با کدام یک از قوانین و مقررات ایران مغای

بینیم که قاضی بارها کند. در فیلم مینامه یا قانون مجازات است. اما او چنین نمیکدام یک از جرائِم مندرج در آیین

دهد. بنابراین، صدور حکم و تعیین گزارش محفل ملی به مرکز جهانی بهائی را خالف واقع و سیاسی جلوه می

 .قعی و غیر حقوقی، دلیل روشنی بر عدم مشروعیت این محاکمه استمجازات بر اساس این موارد غیر وا

کند. برای مثال، : در بسیاری از موارد، قاضی اعضای محفل را به جرم افکار، و نه افعال، خود محکوم می۳ج.

گر او های وحشیانه" خوانده است. حتی اگوید که دکتر سیروس روشنی شعار دادن مردم در دوران انقالب را "نعرهمی

توان او را به جرم این اظهاِر نظر محکوم و مجازات کرد. حتی اگر سخن دکتر روشنی چنین مطلبی گفته باشد، نمی

را مصداق توهین بدانیم، که بعداً نوعی از آن در قانون مجازات اسالمی جرم تلقی شد، چنین جرمی در جرائم مندرج 

شود که این مسئله را به افکار متهمین ربط ن دلیل، قاضی مجبور می( ثبت نشده است. به همی۲ی نامه )مادهدر آیین

ای از تفتیش عقاید و افکار است و نه بررسی ارتکاب جرم. توهین و دیگر موارد عدم دهد، که این امر هم نمونه

ایران، رعایت اصول اخالقی تنها در صورتی مجازات دارد که در قانون تصریح شده باشد. مثالً بر اساس قوانین 

شدنی نیست، جز در موردی که کسی در دادگاه شهادت دروغ دهد. بنابراین، نگارش  گویی جرم یا فعلی مجازاتدروغ

 .های وحشیانه" هم جرم نیست"نعره عبارت

ای محکوم و مجازات کرد مگر آنکه این بر اساس اصول محاکمات کیفری نمی توان افراد را به جرم نظر و عقیده

شود که شرط وقوع جرم، وجود سه ای بینجامد. این امر از این اصل ناشی میه به ارتکاب عمل مجرمانهنظر و عقید
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رکن مادی، معنوی و قانونی در فعل مجرم است. در نگارش عبارت فوق توسط دکتر روشنی عنصر قانونی وجود 

قانون مجازات ایران گنجانده شده بود، نامه چنین جرمی ثبت نشده است. حتی اگر چنین موردی در ندارد زیرا در آیین

آمیز زمامداران ایران را قابل شد که آیا کشورهای دیگر هم مجاز بودند که سخنان توهیناین پرسش مطرح می

توان مطلبی را که منتشر نشده، توهین به ملت شمرد؟ عدم مجازات بدانند؟ افزون بر این، باید پرسید که چگونه می

در  ۴۲ی ر روشنی حاکی از فقدان رکن قانونی و رکن مادی است. رئیس دادگاه در جایی )دقیقهانتشار یادداشت دکت

گوید: "ما این دید شما را" محکوم ی ویدئویی دو ساعته( دو بار به طور مؤکد خطاب به اعضای محفل مینسخه

 .کنیم. به عبارت دیگر، وی آشکارا مخالِف آزادی عقیده و وجدان استمی

متهمین فرصت دفاع نمی دهد زیرا در پی کشف حقیقت و مستندات دعوا نیست بلکه خواهان محکومیت یا  "قاضی به

 به ویژه اصرار بر محکومیت اسرائیل( و اعدام آنها است.) ینمتهمتغییر عقیده 

ا قانون : یکی از موازین قضاوت عبارت است از التزام قاضی به اصول اخالقی. این امر اهمیت زیادی دارد زیر۴ج.

دهد و اگر او به اخالق پایبند نباشد از قدرت، سوءاستفاده و حکمی اختیارات و امکانات فراوانی را به قاضی می

ی زند. برای نمونه، بدون ارائهگوید و افترا میناعادالنه صادر خواهد کرد. قاضی در این محاکمه بارها دروغ می

سازد، عملی که با اعتقادات بهائیان به شدت ناسازگار است و ن متهم میشواهد و مدارک، بهائیان را به سوزاندن قرآ

حیایی!" به متهمینی شرمی، زهی بیهرگز در میان آنان سابقه نداشته است. در جای دیگری قاضی با بیان "زهی بی

ی اند. مقایسهاشتههای مکرر قاضی، پا از حریِم ادب و متانت فراتر نگذگوید که به رغم تهدیدها و توهینناسزا می

دهد که بر خالف قاضی و سو و متهمین از سوی دیگر، به روشنی نشان میطرفین محاکمه، رؤسای دادگاه از یک

 .همکارانش، متهمین به اصول اخالقی، پایبندند

. این امر با ساعت حق دفاع بدهد" ۱۵نامه، "دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل آیین ۸ی ی مادهمطابق تبصره :۵ج.

دهد زیرا در پی کشف حقیقت و بینیم، کامالً مغایرت دارد. قاضی به متهمین فرصت دفاع نمیآنچه در فیلم محاکمه می

مستندات دعوا نیست بلکه خواهان محکومیت یا تغییر عقیده متهمین )به ویژه اصرار بر محکومیت اسرائیل( و اعدام 

 آنها است

خواهد مردم را بر ضد بهائیان تحریک کند. او چند بار دهد که میکند، نشان میرح میاتهاماتی که قاضی مط :۶ج.

کند. فیلمبرداری از این محاکمه را نباید حاکی از میل به علنی کردن خطاب به مردم ایران از بهائیان بدگویی می

را به احتمال فراوان، دولتمردان محاکمه شمرد )ُطرفه این که این فیلم هرگز از سیمای جمهوری اسالمی پخش نشد زی

[ ۱۹دهد که این محاکمه، نمایشی است ]ضبط این محاکمه نشان می کشور پخش آن را مغایر با مصالح خود پنداشتند(.

ی ای است که هدف از آن تحریک احساسات و تهییج افکار عمومی است. در محاکمهی نمایشی، محاکمهمحاکمه

 یجاد ارتباط میان عمِل متهم و مواد قانونی اهمیت نداردنمایشی، استناد به قانون و ا

کنند اما قاضی سخن ای ارائه میکننده های قانع: در پاسخ به اتهاماتی نظیر وابستگی به اسرائیل، متهمین جواب۷ج.

وز های آنها هنسال پس از پیروزی انقالب، زمامداران جمهوری اسالمی و رسانه ۳۷گذارد.آنان را ناتمام می

اند حتی یکی از این اتهامات را اثبات کنند، اتهاماتی که بر اساس آن بیش از دویست بهائی، از جمله متهمین نتوانسته

 .انداین پرونده، را اعدام و هزاران بهائی را زندانی و یا از حقوق اساسی خود محروم کرده

 :د. مؤخره

هللا خمینی گذارده شد و آن را باید یکی از مظاهر مهم دادگاه انقالب، که سنگ نخست بنای آن به دست آیت

سازی نظام قضائی در ایران تلقی کرد، صالحیت نداشته که اعضای محفل ملی بهائیان ایران را محاکمه کند اسالمی

ی صالحیت این دادگاه باشد. به همین دلیل، این حوزهزیرا این متهمین مرتکب جرمی نشده بودند که رسیدگی به آن در 

های عمومی ارجاع بایست این پرونده را به دادگاهکیفری، مشروعیت نداشته است. قاضی می-محاکمه از منظر حقوقی

ت. های ویژه، از جمله دادگاه انقالب، وجود نداشته اسی این افراد در دادگاهداده زیرا هیچ توجیهی برای محاکمهمی

ی دادرسی در این پرونده هیچ شباهتی به دادرسی عادالنه ندارد. قاضی نه تنها نظر از این اشکال اساسی، شیوهصرف

در پی کشف حقایق مربوط به اتهامات متهمین نبوده بلکه خواهان تغییر عقاید متهمین و مجازات آنها بوده است. 

برای تحریک مردم بر ضد بهائیان حاکی از دیگر نقائص  جلوگیری از دفاع متهمین از خود و تالش آشکار قاضی

دهد که هدف از این دادرسی در این محاکمه است. عدم پایبندی قاضی به بعضی از اصول اخالقی به روشنی نشان می
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ای بوده حکومتی مربوط به دعوا نبوده بلکه ظاهرسازی برای ایدئولوژی محاکمه اثبات اتهامات متهمین و کشف حقایق

های ی دادگاهنامهی نمایشی، قاضی حتی به مفاد آیینتابد. طنِز تلخ این است که در این محاکمهکه دگراندیشی را برنمی

 .انقالب، یعنی سند مؤسِس معیوب این َمحاکم هم پایبند نیست

روفی در بهشت زهرا هللا خمینی در بدو ورود به ایران در سخنرانی مع، آیت۱۳۵۷[ به یاد داشته باشیم که در سال ۱]

 ."رسانیمخطاب به مردم گفت: "ما ... شما را به مقاِم انسانیت می

سایِت آسو منتشر ای این محاکمه که در وبدقیقهی ویدئویی دو ساعت و سه[ در نگارش این مقاله عالوه بر نسخه۲]

 .ایمسی فارسی پخش شد، بهره بردهبیشده، از مستنِد عدالت انقالبی که از بی

اند. معموالً افرادی را در بازداشت نگه سر برده[ باید پرسید چرا متهمین در بازداشت یا احتماالً سلول انفرادی به ۳]

گریز  اند که خطرناک یا محکمهدارند که متهم به جرائم سنگین بوده و ممکن است که فرار کنند. بهائیان ثابت کردهمی

 .پسندی نداشته استزداشت یا سلول انفرادی دلیِل محکمه نیستند. بنابراین، حبس آنها در با

 های مجلس شورای اسالمی:[ لینک این سند در سایت مرکز پژوهش۴]

98140/http://rc.majlis.ir/fa/law/show 

 .۱۲۱ص.  ۱۳۹۰، چاپ سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۴[ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۵]

ی صدای برخی از بینیم. نمونهی آنان را نمیاطالع ندارد. در فیلم هرگز چهره از اسامی این سه نفر [ نگارنده۶]

شهری، در اینترنت در های انقالب در آن دوران، از جمله آقایان الجوردی، خلخالی، گیالنی و ریگردانندگان دادگاه

واند )که احتماالً همان نفر سوم و معتمد خدسترس است اما صدای قاضی و صدای شخصی که کیفرخواست را می

 .است( به هیچ یک از آنها شباهت ندارد

پردازند. در این نظام، [ نظام دادرسی تفتیشی نظامی است که در آن برای اثبات یا رد اتهام به تفتیش عقائِد متهم می۷]

نقش فعالی دارد. در این نظام، "قاضی  شود،ی مقدماتی که تحقیقات اولیه و بازپرسی انجام میقاضی کیفری در مرحله

کند". خصوصیات دیگر این نظاِم دادرسی کتبی بودن، غیرعلنی بودن و غیرترافعی بودن نقش دادستان را بازی می

 ، تهران، انتشارات سمت، صص.۱۳۸۷، چاپ سیزدهم، ۱محاکمات است )آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ج

۳۷-۳۶) 

ی دعوا و شروع ترین نظام محاکمه، نظامی است که در آن شرط اقامهاتهامی به عنوان قدیمی[ نظام دادرسِی ۸]

ترین ویژگی این نظام، که باید اصل محاکمه، شکایِت شاکی است. در این نظام، رسیدگی، شفاهی و علنی است. مهم

دادرسی، شاکی و متهم به اثبات  تساوی طرفین در آن رعایت شود، ترافعی بودن آن است. به عبارت دیگر، در جریان

دعاوی و مدارک خود و رد دالیل و دعاوی طرف مقابل پرداخته و در این میان قاضی همچون داور یک مسابقه نقشی 

ی دعوا را طرف دارد و تنها در انتهای محاکمه با توجه به ادله و مدارک، مستندات و دفاعیات رد و بدل شده، برندهبی

خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ هفدهم، تهران،  ۳۰-۲۶وری، محمد، همان، صص.کند. )آشتعیین می

 (۱۷ ،۱۳۹۱ ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش،مؤسسه

، چاپ هشتم، تهران، انتشارات وزارت ۱؛ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج۲۱[ خالقی، علی، همان، ص۹]

 .۱۱۲، ص۱۳۷۶فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 .۲۱[ خالقی، علی، همان، ص۱۰]

 .۱۱۱و ۱۱۲، صص.۱[ آخوندی، محمود، همان ج۱۱]

[12] Revolutionary Tribunals. 

 در نشانی The revolutionary tribunals [ برای اطالع بیشتر، نگاه کنید به۱۳]

http://alphahistory.com/frenchrevolution/revolutionary-tribunals/  آذر ۴تاریخ بازبینی شده در. 

۱۳۹۴ 
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[14] Transitional Justice. 

 .۱۲۷ص ۴[ آخوندی، محمود، همان، ج،۱۵]

، ص ۱۳۷۹آذر و دی  ۲۳ی دادرسی، شماره،[ زراعت، عباس، مشروعیت دادگاه انقالب و چند مالحظه، مجله۱۶]

 (.(Noormags)نقل از سایت ۳۰

[17] Formal Justice 

ْن َحاِربُوَن ّللّاَ َوَرُسولَهُ َویَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساًدا أَن یُقَتَّلُواْ أَْو یَُصلَّبُواْ أَْو تُقَطََّع أَْیِدیِهمْ [ إِنََّما َجَزاء الَِّذیَن یُ ۱۸]  َوأَْرُجلُُهم ّمِ

ْنیَا َولَُهْم فِي اآلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظیمٌ  ِخالٍف أَْو یُنفَْواْ ِمنَ  . )نقل از سایت اینترنتی "پارس قرآن" األَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ

 به نشانی

[19] Show Trial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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