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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 

 ۱۳۸۹آذر  ۱۶

 صادق الريجانی هللا محّمدآيت 

 رياست محترم قّوۀ قضائيّه

 جمهوری اسالمی ايران

 هللا الريجانی، جناب آيت

آبادی و مهوش ثابت و آقايان بهروز توّکلی، ها فريبا کمالنتيجۀ استيناِف خانمبدون شک آن مقام محترم از محاکمه و 

، عضو هيئت هفت نفری که تا قبل از بازداشت —الّدين خانجانی، سعيد رضائی و عفيف نعيمی وحيد تيزفهم، جمال

 مستحضريد. —ياران و مسئول تمشيت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ايران بودند 

ای از زندگی نه فقط بهائيان بلکه زنان و مردان شريف و نجيب ايرانی از هر صنف و طبقه زندگی اين هفت نفر نمونه

شان را صرف خدمت به سرزمين خود اند ايّام حياتاست. آنها فرزندان راستين اين مرز و بوم هستند که کوشيده

پايتخت کشور گرفته تا اردستان، مشهد، اروميه، سنگسر، زمين، از شان در سراسر خاک پاک ايراننمايند. زادگاه

خورده دارند و شان بين سی و هفت تا هفتاد و هفت سال است. بعضی از آنان پدران و مادرانی سالآبادان و يزد و سنّ 

کار و ساله بود. ترين آنها در هنگام بازداشت پدر فقط نهباشند که کوچکهمگی صاحب فرزندانی در سنين مختلف می

ساز، شناس تربيتی، مدير مدرسه، مددکار اجتماعی، عينکحرفۀ آنان شامل مشاغل متنّوع و مفيدی است مانند روان

مؤّسس اّولين کارخانۀ اتوماتيک آجرسازی در ايران، مهندس کشاورزی، و مدير کارخانۀ نّساجی. همۀ آنها در عين 

اند از ای به مردم سرزمين خود نمودهه، خدمات داوطلبانۀ ارزندهاشتغال به کسب و توّجه به وظايف خانوادگی روزمرّ 

آموزی در بين اهالی ايران و فراهم ساختن امکانات آموزش برای جمله پيشبرد تساوی حقوق زن و مرد، ترويج سواد

سات آموزش ها و مؤسّ هزاران جوان بهائی که از زمان انقالب اسالمی تا به حال از حّق تحصيالت عاليه در دانشگاه

 اند.عالی کشور محروم بوده

ترين دليل و مدرکی هم در اثبات اتّهامات وارده بر ايشان از آنجايی که به درستکاری خود اطمينان داشتند و کوچک

ق وجود ندارد، اميد اين مظلومان آن بود که روند قضايی ايران آنان را تبرئه نمايد. اّما متأّسفانه اين اميد تا به حال تحقّ 

نيافته و با آنان به روشی ظالمانه و مغاير موازين قانون و معيارهای عدل و انصاف رفتار شده است. به شهادت تاريخ، 

شوند در حقيقت نظام قضايی و کارگزاران قانونی مربوطه هستند های نمايشی کشيده گناه به دادگاههر گاه شهروندان بی

پروندۀ اين هفت نفر که از ابتدا انظار جهانيان اعّم از ايرانی و غير ايرانی  ند.شوکه در پيشگاه وجدان مردم محاکمه می

های فاحشی همراه بوده که شکنیقانونرا با شگفتی روزافزون به خود جلب نموده، در هر مرحله از مراحل با چنان 

 ه است.باشد زير سؤال بردهای اسالمی میگاهی را که مّدعی حراست ارزشخواهی دستعدالت

مدار، ما را بر آن داشت تا در مقام عدالتی آشکار در صدور حکم ده سال زندان برای اين شهروندان مطيع و قانونبی

صد و هشتاد و شش جامعۀ ملّی بهائی در سازمان ملل متّحد از شما تقاضا کنيم که به جبران اين قصور نمايندگان يک

کيشان آنها اند در حّق آنان مجری داريد. اين تقاضا تنها از جانب هموم گشتهخطير بپردازيد و عدالتی را که از آن محر

های جهان، مؤّسسات و جوامع مدنی، افراد ها، نمايندگان پارلماندر سراسر عالم نيست بلکه سازمان ملل متّحد، دولت

 فوری آن مظلومان را خواهانند. صدا هستند و آزادیرأی و همدوست و متفّکرين اجتماعی نيز با ما همخيّر و انسان

ای که حتّی با قوانين فعلی ايران نيز مغاير های ناشايستهماٴمورين وزارت اّطالعات جمهوری اسالمی با توّسل به شيوه

 چنينغير قانونی، محروم نمودن بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به وکيل و هم از قبيل بازداشت —است 

نهايت سعی را  —اساس منظور مجبور کردن متّهمين به اعترافات بیبازجويی و رفتار دور از موازين رايج مدنی به 

به عمل آوردند که جرمی برای آنان بتراشند. با وجود اين، دادستان سرانجام نتوانست سند معتبری بر اثبات اّدعای 
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های غير انسانی و رفتار ظالمانۀ بعضی از مسئولين و انگيزههای شوم خود بيابد. در عوض آنچه بر مال شد نقشه

آنچه بر همگان نمودار گشت آمادگی اوليای امور برای پايمال نمودن همان موازين عدالتی است که به  بازجويان بود.

 نيابت از طرف ملّت ايران به حفظ و رعايت آن موّظفند.

ين دادرسی است عاری بود که در واقع محکمه به َمضحکه بدل طرفی که الزمۀ آينفس محاکمه آنچنان از اصل بی

کاری تقاضای محاکمۀ گناهی خود و با اعتقاد محکم به برکناری از هر گونه پنهانگشت. متّهمين با اطمينان کامل به بی

ولی  علنی کرده بودند. پرسش هر شخص کنجکاو اين است که چرا قضات، دادگاه را "آزاد و علنی" اعالن نمودند

گيری برای شرکت نزديکان متّهمين های ديپلماتيک پذيرفته نشد؟ دليل سختمند از جمله هيئتتقاضای ناظران عالقه

برداران دولتی فعّاالنه چرا خبرنگاران از ورود به جلسات دادگاه منع گرديدند اّما فيلم در جلسات دادگاه چه بود؟

وزارت اّطالعات در جلسات دادگاه چه بود؟ بر چه اساسی اجازه داده  آميز ماٴمورينحضور داشتند؟ دليل حضور رعب

شد که ديانت متّهمين در راٴی صادره از طرف قضات، "فرقۀ ضالّه" ذکر شود؟ آيا نفس اين عمل نشانۀ روشنی بر اين 

ور متاٴّسفانه گيری ممکن اين است که مسئولين امطرفی را رعايت نکرده است؟ تنها نتيجهنيست که دادگاه اصل بی

توان بر اند. چگونه میتحت تاٴثير تعّصبات کور مذهبی و نفرت نسبت به جامعۀ بهائی و عقايد بهائيان عمل نموده

ای بر اساس عدالت بنا نمود؟ مالحظه فرماييد اساس ظلم و انکار سيستماتيک حقوق اساسی گروهی از مردم، جامعه

المللی مردان آن کشور در ميادين بينا چه حّد با اّدعاها و اظهارات دولتکه رفتار دولت ايران با شهروندان خود ت

 مغاير است.

دستی با دولت اسرائيل و رأی مربوط به جرايم جاسوسی، هم ۱۳۸۹شهريور  ۲۱دادگاه استيناف طبق حکم موّرخ 

دادگاه بدوی نيز متّهمين را از دادن اسناد سّری به اتباع خارجی به منظور به خطر انداختن امنيّت ملّی را رد کرد. 

المللی و از مفسد فی االرض بودن تبرئه کرده بود. دار کردن نام جمهوری اسالمی ايران در صحنۀ بينجرم خدشه

های اين هفت نفر در زمينۀ تمشيت امور روحانی و مانده بود فعّاليّتبدين ترتيب آنچه از محتويات پرونده باقی 

يران بود. ولی قضات محترم که خالی بودن پرونده از هر نوع اتّهام واقعی عليه مصالح ايران اجتماعی جامعۀ بهائی ا

گناهان و ايرانيان را به چشم يقين مشاهده کرده بودند تحت فشار مسئولين مجبور به صدور حکمی شديد برای اين بی

خدمات  —نفوس به جامعۀ بهائی را سازی، در واقع معتقدات مذهبی و خدمات اين بودند. بنا بر اين با زمينه

اد کرده، آنان را دگر ساخته و غير قانونی قلمواژگون جلوه —وطنان بهائی آنان بود ای که موجب امتنان همشائبهبی

های آنها صرفاً به علّت بهائی بودن به ده سال زندان محکوم نمودند و اعتراض شديد نه تنها متّهمين و اعضای خانواده

 داران عدالت در ايران و سراسر جهان را موجب شدند.جهانی بهائی، بلکه ديگر طرف و جامعۀ

شان در راه ادارۀ امور جامعه در متّهم نمودن نمايندگان جامعۀ بهائی به انجام اقدامات غير قانونی، در حالی که مساعی

اساس، دور از گرفته، امری کامالً بیطّی بيست سال گذشته با اّطالع کامل مسئولين دولت جمهوری اسالمی انجام می

خود به دادستان کّل  ۱۳۸۷اسفند  ۱۴انصاف و غير قابل توجيه است. جامعۀ جهانی بهائی در نامۀ سرگشادۀ موّرخ 

جمهوری اسالمی، بطالن اين اتّهام را به تفصيل بيان داشته است و اکنون توّجه حضرت عالی را به آن نامه جلب 

سازد که هيچ دليل موّجهی وجود ندارد که بر اساس آن طرفانۀ آن روشن میغرضانه و بیبینماييم. مطالعۀ می

را خطری برای نظم عمومی و منافع جمعی آن سرزمين  جمهوری اسالمی بتواند بهائيان ايران، از جمله اين هفت نفر

 بداند.

کارانه و يا اين اّدعا که ملّی و مشارکت اين هفت نفر در اعمال خراب ر اثبات اتّهام مربوط به اقدام عليه امنيّت

ترين مدرکی وجود ندارد و البتّه متّهمين نيز آن را مؤّکداً رد اند کوچکسازی عليه رژيم اشتغال داشتهآنها به جريان

و نوع انسان را جزئی  اند. ذکر اين اتّهامات با سابقۀ درخشان بهائيان ايران و جهان که خدمت به وطننموده

چنين با اين تعليم بهائی که "در مملکت دانند ابداً موافق و سازگار نيست و همناپذير از تعّهدات اخالقی خود میجدايی

هر دولتی ساکن شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمايند" توافق ندارد. اين نحوۀ دادرسی و اين 

باشد و کامالً مخالف اصل چهاردهم قانون وز به حريم وجدان و آزادی عقيدۀ شهروندان ايران میاتّهامات نشانۀ تجا

 گويد: "به حکم آيه شريفه "ال ينهاکم هللا عن الذّين لم يقاتلوکم فی الّدين و لماساسی جمهوری اسالمی ايران است که می
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يحّب المقسطين" دولت جمهوری اسالمی ايران و مسلمانان  هللا ان تبّروهم و تقسطوا اليهم انّ  من ديارکم يخرجوکم

موّظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت 

 کنند...."

ل سّوم است که اند اکنون سااين هفت نفر که هر نوع نقض حقوق بنيادين بشری و هتک حرمت انسانی را تحّمل نموده

شود. مشاهدۀ هّمت بلند، ناميده می شان هنوز هم در کمال گستاخی بازداشت "موقّت"برند و مسجونّيتدر بند به سر می

اند، هايی که تحّمل کردهو در قبال همۀ سختی گرانشان در تضاّد با رفتار خشن سرکوبخوی خوش و کردار نيک

دهند. اخبار واصله آنان است و مردم شريف ايران حال بر آن شهادت می گواه ديگری بر سعۀ صدر و خلوص نيّت

کنند و در آنها نور اميد و منبع تسلّی و شان رفتار و کردار آنان را تحسين و تمجيد میبندانحاکی از آن است که هم

های مردم دگی که از ويژگیدلی و آزانمايند و آنان را نماد پاکشان کسب توان و نيرو میبينند، از حکمتآرامش می

 شمرند.ايران است می

کند و اين حضرت آيت هللا، کوشش در جهت سرکوبی اين صفات اخالقی و خصايص روحانی چه دردی را درمان می

ظلم و ستم نشانۀ تمّسک به کدام يک از اصول متعالی است که حضرت محّمد )ص( ترويج آن را از فرايض دين مبين 

گناه ديگری به غير از اين هفت نفر را در بر دارد. چرا اجازه زندان گوهردشت بدون شک افراد بیشمرند؟ اسالم می

دهيد که يک انسان مجبور به تحّمل محيط کثيف، متعفّن، مملّو از حشرات و آلوده به امراض و فاقد تسهيالت کافی می

ترين مجرمين نيست. آيا حتّی درخور خطرناکبرای نظافت و بهداشت آن زندان باشد؟ اين چنين محيط خشن و موهنی 

در نظر دولت ايران تحميل چنين شرايطی بر شهروندان خود با رحمت و عدالت اسالمی توافق دارد؟ چرا به 

شود؟ اگر لطمۀ جديدی به سالمت اين هفت نفر وارد شود چه احتياجات شديد بهداشتی و درمانی زندانيان توّجهی نمی

شان بر عهده خواهد داشت؟ چرا اين معصومان به غذای مناسب دسترسی کافی ندارند و سلّول کسی مسئولّيت آن را

آنقدر تنگ است که نه تنها خواب برايشان دشوار گشته بلکه قادر نيستند به آسانی به ادای نماز و ديگر عبادات روزانۀ 

اده از مرّخصی اضطراری محروم کرده است؟ آيا رحمانه آنان را حتّی از حّق استفخود بپردازند؟ چرا قّوۀ قضائيّه بی

اين تضييقات هدفی به جز تضعيف روحيّۀ اين هفت نفر و ديگر بهائيان ايران دارد؟ مالحظه فرماييد که چگونه بهائيان 

های وابسته به دولت خود نسبت به عقايد خويش توهينات ناروا بشنوند و شاهد تحريف ايران پيوسته مجبورند از رسانه

شان باشند، تحريکات گوناگونی را که با پشتيبانی بعضی از مسئولين امور در کوچه و بازار و از تخديش تاريخ دين و

شود تحّمل نمايند، به زندان غير قانونی تن در دهند، محروميّت از فراز منابر برای ايجاد نفرت نسبت به آنان انجام می

شان ويران بپذيرند، در مدارس دولتی فحش و ناسزا بشنوند، امالک تحصيالت عالی و محدوديّت در امرار معاش را

آورد اين خّط مشی تا به حال چه بوده است؟ هايشان با پشتيبانی ماٴمورين زير و رو گردد. دستشود و قبرستان

ل معنوی و بندی به اصوتضييقات شديدۀ وارده بر بهائيان در چند دهۀ اخير آنان را در نظر مردم ايران سرمشق پای

زمين به آشنايی با گير عالقۀ مردم ايرانچنين موجب افزايش چشمساخته و هم مظهر مقاومت سازنده در برابر ظلم

 حقايق آيين بهائی شده است.

، بيت العدل اعظم، مرجع عالی بهائيان جهان، در پيامی خطاب به بهائيان ايران به اين مسئله اشاره ۱۳۸۸ ماه در دی

اعتباری گناه عمل نمايند، در نهايت موجب بیبازی بر عليه شهروندان بیه هر گاه صاحبان قدرت با دسيسهنمودند ک

خطاب به دادستان کّل جمهوری اسالمی ايران  ۱۳۸۷اسفند  ۱۴شوند. جامعۀ جهانی بهائی نيز در نامۀ موّرخ خود می

پيامدهايی فراتر از جامعۀ بهائی آن کشور دارد و به اظهار داشت که تصميمات سيستم قضايی ايران در مورد بهائيان 

يابد. اميد از ذکر اين مطالب آن بود که قضات محترم دادگاه به خاطر مسئلۀ آزادی وجداِن همۀ افراد ملّت تعميم می

 حفظ احترام اين مرز و بوم، در قضاوت جانب عدالت گيرند.

های وارده بر آنان عدالتیناپذير از ملّت ايران هستند. بیدايیبهائيان در کشور شما "ديگران" نيستند بلکه جزئی ج

بازتابی از مظالم دهشتناکی است که ملّت ايران را از هر طرف احاطه نموده است. رعايت حقوق بهائيان اکنون 

ائيان پرتو های وارده بر بهعدالتیگر آمادگی شما برای رعايت حقوق همۀ شهروندان باشد. جبران بیتواند نمايانمی
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اميدی در قلوب همگان نسبت به تعّهد شما به گسترش عدالت به کلّيّۀ ساکنان آن سرزمين خواهد دميد. بنا بر اين 

 درخواست ما از طرف اين هفت نفر در حقيقت درخواستی برای رعايت حقوق تمام ايرانيان است.

عظمت آن سرزمين، از آن جناب در مقام رياست قّوۀ با قلبی مملّو از عشق به کشور مقّدس ايران و با آرزوی شکوه و 

کنيم که اعضای سابق هيئت ياران را آزاد نماييد و ديگر بهائيانی را نيز که در سراسر کشور در قضائيّه تقاضا می

های ها هاله روحی و رها ثابت و آقای ساسان تقوا، سه جوان بهائی که صرفاً به جرم کمکاز جمله خانم —بندند 

دوستانه در جهت سوادآموزی به کودکان مناطق فقرزده، اکنون چهارمين سال مسجونيّت خود را در شيراز انانس

آزاد کنيد. حقوق کامل شهروندی تمام بهائيان را محترم شمريد تا بتوانند آرزوی قلبی خود را برای  —گذرانند می

تحقّق بخشند. اين حّق و اين آزادی در اصل ميهنان خويش خدمت در راه پيشبرد وطن عزيزشان دوش به دوش هم

 نماييد.برند طلب میهمان است که شما به درستی برای مسلمانانی که به صورت اقلّيّت در ساير کشورها به سر می

 بهائيان نيز درخواستی بيش از اين از شما ندارند.

 با احترام،

 المللی بهائیجامعۀ بين

 ايران در سازمان ملل متحد رونوشت: سفير محترم جمهوری اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرديد که دقيق رونويسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهويسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ايميل در صفحه تماس با ما بفرستيد[
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