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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[

 

 وز ین وروی]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٧ ید ٢۴] ٢٠١٩ هیژانو ١۴ ]تاریخ:[

 

 مجرمانه  نیاست نه د یرسم ریغ نید تیی : بها وزیورونی وگو با در گفت ینعمت احمد

ماه  دادگاه انقالب به تحمل هفت ینظام« از سو هیعل غیکه مردادماه گذشته به اتهام »تبل ییشهروند بها ان،یان یتب زایل

نظر استان البرز از اتهام وارده تبرئه شد.   دیدادگاه تجد ١٢محکوم شده بود، هفته گذشته توسط شعبه  یریحبس تعز

 .مواجه شد شرحقوق ب یبا استقبال فعاالن کارزارها یرا نیا

 ییشهروند بها نیا یصدور حکم تبرئه برا یحقوق یدر مورد مبنا رانیدر ا یدادگستر  لیحقوقدان و وک ،یاحمد نعمت

  ینیاست که هر د نیامر ا  نیرا برشمرده است و مفهوم مخالف ا یو مذاهب رسم انیاد ران،یا یقانون اساس دیگویم

 .بودن تفاوت وجود دارد رمنبودن و ج یرسم نیاست اما ب یررسمیغ  نید ان،یاد نیجز ا

 است یاز استقالل قاض  یحکم ناش نیا

نظر  دیمحاکم تجد ١٢در شعبه   ران،یساکن ا ییشهروند بها ان،یانیتب زایدرباره حکم صادر شده به سود ل ی احمد یآقا

  هیعل غیتبل  تییبها غیهم وجود دارد که تبل ینکته اساس نینظرا دیدادگاه تجد یگفت: »در حکم قاض وزیورون یکرج به 

 هیاست و اگر بق یفینکته ظر نینکرده است. ا غینظام تبل هیعل ا  کند، لزوم غیخودش را تبل نید ی. اگر کسستینظام ن

قضات،   ریسا ریتفس ن،یاز ا شی. در واقع تا پکردندی حکم را صادر م نیقضات هم وسعت نظر داشتند، مشابه ا

انگارانه از قانون صادر نشده است. قانون،  جرم ریتفس کی یحکم بر مبنا نیا یانگارانه از قانون بود ولجرم یریتفس

  نیانگارانه به قانون ندارد. انظر هم نگاه جرم دیدادگاه تجد یشود و قاض ریبه نفع متهم تفس دیبا ،یبرابر اصول کل

 .»است ی از استقالل قاض یحکم ناش

نظر  دیمتهم شده بود اما در دادگاه تجد یرینظام به هفت ماه حبس تعز هیعل غیبه اتهام تبل نیاز ا شیپ انیانیتب خانم

نظر استان البرز به   دیدادگاه تجد١٢از حکم صادره توسط شعبه  یاتهام تبرئه شده است. در بخش  نیاستان البرز از ا

و اساسا  در   گرددینم ینظام تلق هیعل لغیتب ت،ییبها نیی جهت آ غاتیآمده است: »صرف تبل یبدر ی عل یقاض استیر

و مجازات  بیاتهام تعق نیرا تحت ا یاست تا بتوان اشخاص امدهیبه عمل ن یانگارجرم تییبها نییقانون داشتن آ

که   یآن هم به نحو ،یمذهب  غاتیکرده است که »اساسا  تبل دیدر حکم خودش ق نینظر همچن دیدادگاه تجد ینمود.« قاض

با  ریآن قلمداد نگردد« جرم محسوب نشده و جرم انگاشتن آن »مغا تیو حاکم رانیا یاسالم ینظام جمهور هیعل

 .»است یدر قانون اساس دیمق  یحقوق شهروند

 ستند ین یک ی  غیو تبل باور

  ،یقانون اساس ٧٣: »برابر اصال دیگوی م نیآن د غیو تبل  نید کیباوربه  یمنطق کی با اشاره به تفک  یاحمد نعمت

دادرسان   ریمانع از تفاس ریتفس  نیا دیگوی اصل با صراحت م ن یاست و ا یاسالم یبا مجلس شورا یعاد نیقوان ریتفس

را دارد.   نیقوان ریمجلس، اجازه تفس ندهینما ٢٩٠به اندازه  ییبه تنها یقاض کی یعن ی. شودیدر مقام احقاق حق نم

 غیبوده، به تبل  ییبها نکهیانجام داده باشد، به صرف ا یعمل  نکهیرا بدون ا یاست که فرد نیپرونده ا نینکته مهم در ا

که فرد   ستین نیا یغی تبل تیاند. فعالنرفته ،یغی تبل تیفعال  یستیچ یعنیاند و به سراغ قسمت دوم، نظام متهم کرده هیعل

نظام   هیعل یغی تبل تیفعال کنند،یکه آنها وارد م یاز اتهامات یک یاند و که مسلمان  میدار یاریاست. ما موکالن بس ییبها

  غینظام تبل هیعل ،یآن سخنران ای ن یدر ا ای یمجاز یدر فضا ندی گوی. مثال  مکنندیاتهام را هم ذکر م نیا یاست. مبنا
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  ایبه درست  یکار جانی. حاال من اکنندیاعالن م یفعل مستقل خارج  کیرا در قالب  یغیتبل  تیالفع یعنی. یاکرده

شما   ندیگوینظام، مثال  م هیعل غیکه متهم شده به تبل یاست که به فرد مسلمان نیام اادعا ندارم. نکته ن یغلط بودن ا

 ایدانشگاه تهران تجمع  یجلو ایو  ،یانظر کرده هاراظ یمجلس، راجع به کوبان یجلو یارفته  ایخاوران، و  یارفته

 نیو ا کندی فعل مستقل را ذکر م کیاول  دهد،ی که اشخاص را طرف اتهام قرار م یآن مرجع یعنی. یاکرده یسخنران

اند که پرونده، اعالن نکرده  نی. در مورد اشودیواقع م ینظام، در دستور کار قاض هی عل یغیتبل تیفعل به عنوان فعال

 ییاند چون بهانظام قلمداد شده. صرفا  گفته هیعل یغیتبل تیچه کار کرده است که عملش مصداق فعال ییشهروند بها نیا

به   ل یدل نیرا به ا یکس  توانیپس نم ست،ین  یغیتبل تیبودن فعال ییکرده. لذا چون صرف بها غینظام تبل هیاست عل

  ینید نیکه او چن نی اما صرف ا م،یفرد را قبول ندار نیا نیما د ندیبگو انینظام متهم کرد. ممکن است آقا هیعل غیتبل

 را  یکه اخ یانییبها گرینکته بود. به د نیدر ا یرا نیبوده. ظرافت ا یغی تبل تیکه او مشغول فعال ستیمعنا ن نیدارد به ا

داده   تیی مستقل از بها یعنوان اتهام کی ،یمینع فی و عف یخانجان نیالدجمال انیبعد از ده سال آزاد شدند، مثل آقا

خانم در   نیحرفها. اما نکته مستتر در حکم دادگاه ا نیو از ا دیداده بود لیاجتماع تشک  کیبودند. مثال  گفته بودند شما 

. اما  یانظام داشته  هیعل یغیتبل تیپس فعال ،یهست ییبه او داده نشد. فقط گفتند چون شما بها یاست که اتهام مستقل نیا

 تی فعال ت،ییاست که صرف باور به بها امدهیمتن قانون ن یجا چیرا رد کرد و گفت در ه  یرا نینظر ا دیتجد اهدادگ

 .»است نیدر هم ی را نی. ظرافت اشودیمحسوب م یغیتبل

و آن دسته   شودیبودن محکوم به حبس نم ییکس به صرف بها چیه رانیاند که در اقبال  گفته یاسالم یجمهور مقامات

و فعاالن حقوق بشر در داخل   رانیا انییمرتکب شده بودند اما بها یتیاند، جرائم امنشده  یکه زندان ییاز شهروندان بها

انتقادات گزارشگران  ی اصل یاز محورها یک ی انییبها تیذو ا ار. آزکنندیرا رد م ییادعا نیچن رانیو خارج ا

 .بوده است رانیاز حکومت ا المللنیسازمان عفو ب زیسازمان ملل و ن

 حکم بدهد  نیدستور به نقض ا هییقوه قضا سی است رئ دیبع

نظر  دیحکم مرحله تجد نیگفت: »ا هییقوه قضا سیرئ ارات یحکم بر اساس اخت نیدرباره احتمال نقض ا ی احمد یآقا

متضرر شده، از حق   یکه از را  یمرحله هم، کس  نی. اما پس از ااندی مرحله قطع  نیصادر شده در ا  یاست و آرا

اگر   ه،ییمحترم قوه قضا سیرئ زین ی دادرس نییقانون آ ۴٧٧برخوردار است. مطابق ماده  یدرخواست اعاده دادرس

قوه   سیرئ کنمیمن فکر نم یبدهد ول یدستور به اعاده دادرس تواندی دهد، م صی تشخ نی  را خالف شرع ب یحکم

  یقطع یکشور را یعال وانید سیرئ ایماده، اگر دادستان کل کشور  نیمطابق ا نیبدهد. همچن یدستور نیچن هییقضا

. اگر دادستان  دینما یاعاده دادرس  زیدرخواست تجو هییقوه قضا سیاز رئ تواندیدهد، م صیتشخ نی  را خالف شرع ب

  یعال  وانیبه شعب خاص مستقر در د هییقوه قضا سی بکند، پرونده حسب دستور رئ  یدرخواست نیپرونده چن نیدر ا

صادر   یمقتض یرا  ،مجدد یدگیرا نقض کرده و پس از رس یقبل یقطع یشعب را نیو ا شودیکشور ارسال م

 .»کنندیم

وجود داشته و احکام صادر شده از   رانینظر ا دیتجد ی هادر دادگاه انییاز صدور حکم به سود بها یموارد زین  شتریپ

گفته  ریاخ یهم در روزها ییبها یجامعه جهان یسخنگو  ،یثابت دهیاند. پنقض نشده رانیا هییقوه قضا سیرئ یسو

کرده، اما در   تیانصاف را رعا  یاند و قاضداده  یرا انییهانظر به نفع ب دیتجد یهابوده که دادگاه یاست: »موارد

 .»اندحکم صادر کرده  انییبها هیاکثر موارد عل

 ست یبودن جرم ن ییبودن جرم بود اما االن بها  ستیکمون  قبال  

  زایحکم به سود خانم ل ن یپس از صدور ا انییبا بها رانیدرباره احتمال بهبود نحوه برخورد حکومت ا یاحمد نعمت

را، که   رانیا انییهمه بها دیدر قانون جرم قلمداد شده بود، با تیی اگر بهاارائه نکرد اما گفت: » ینظر قاطع ان،یانیتب

بودن جرم است؛   ییکه صرف بها ستین نیا هی. پس اصل قضکردندیم یتعدادشان چقدر است، زندان دانمیمن نم

بدهم،  نید رییاند، اگر تغآمده باشند. من که پدر و مادرم مسلمان بوده ایبه دن ییکه از پدر و مادر بها یخصوصا  کسان

  ،یفرد نیچناند. جز اسالم داشته ینید نشیوالد یعنیاست،  ییکه پدر و مادرش بها ی. اما کسشومیمرتد محسوب م

دادگاه  نیا  یبوده است. را یغی تبل تیفعال کیبه بهانه  شهیهم هم انیی. برخورد با بهاشودیابتدا به ساکن مرتد قلمداد نم

کرده است.  ادهیپ ییفرد بها کیقانون را درباره  تیواقع یعنیاز قانون است.  یخوب ریتفس یول ستین یدیجد زیچ

 یینکته مهم است که افراد به صرف بها یهم دارند، ول یگرید یهاتیمحدودو  یل یتحص تیمحدود انییاگرچه بها
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برابر قانون، اصل بر   ،ی. از طرف شدندیبازداشت م انییهمه بها دیطور بود، با نی. اگر اشوندیبودن بازداشت نم

از عنوان   انونشده باشد که فالن کار جرم است. اگر در ق دیدر قانون ق دیبا یعن یهاست. بودن مجازات یقانون

ام. قانون هم عطف به ما سبق آمد و من آن کار را انجام دادم، عمل مجرمانه انجام داده  انیسخن به م یامجرمانه

و   ی عاد نیعدم عمل به آن را منع کرده است. در قوان ایاست که قانونگذار عمل  ی ترک فعل ای. جرم فعل شودینم

را شمرده است.   ی مذاهب رسم و انیما اد یبودن جرم انگاشته نشده است. در قانون اساس ییما بها یقانون اساس

بودن و جرم بودن تفاوت است.  یرسم نیاست. ب یررسمیغ ان، یاد نیجز ا ینیاست که هر د نیمفهوم مخالفش ا

  میاند. در دوران رژصادر کرده یحکم نینکته چن نیبر هم هینظر کرج هم با تک  دیتجد ١٢قضات محترم شعبه 

نه  یزیچ نیپس از انقالب، چن نیدر قوان ی( جرم بود ولسمی )کمون یدر قانون آمده بود که داشتن مرام اشتراک ،یوپهل

بودن  ییکشور درج شده بود که بها نینشده است. اگر در قوان دیبودن ق ییبودن و نه راجع به بها  ستیراجع به کمون

  ینه. اما وقت ایقانون موجه است   نیا نکهیود؛ فارغ از اب یبودن، قانون ییبه صرف بها انییجرم است، بازداشت بها

 نشانید غیتبل ایبودن  ییبابت بها انییجرم است، بازداشت بها تییبها غیتبل ایبودن  ییاست که بها امدهیدر قانون ن

 .»ستین یقانون

  ران یدر ا انییجامعه بها  تیفعال. کنندیم یزندگ ییهزار بها صدیاز س شیب رانیدر ا الملل،ن یگزارش سازمان عفو ب به

 .ممنوع شده است یبه طور رسم رانیدستور دادستان وقت کل ا یدر پ ١٣۶٢از سال  

 حکم مخالفت نخواهند کرد نینگهبان هم با ا یحقوقدانان شورا یحت

را رد کرد و گفت:  انیانیبا حکم صادر شده به سود خانم تب ان یاحتمال مخالفت حقوقدانان جناح اصولگرا ی احمد یآقا

در چارچوب قانون صادر شده    یرا نیچون ا کنندیحکم مخالفت نم نینگهبان هم با ا ی حقوقدان شورا یاعضا  ی»حت

حکم   نیبرادران خودجوش بخواهند به ا نکهیکند. مگر ایاعتراض نم یحکم نی. آدم عاقل به چنستیو خالف قانون ن

است که   یحکم، حق کس نیکلمه مد نظر باشد، اعتراض به ا یو حقوق یفن یاعتراض کنند. اما اگر اعتراض به معنا

من فکر   یکشور. ول ی جامعه حقوق ی اعضا ای یعاد ی نه افراد ییدادستان و مقامات قضا یعنیحکم است.  نیطرف ا

با   یرا ن یرا رد کند؛ چراکه ا یرا نیکشور وجود داشته باشد که بتواند استدالالت ا  یوقدر جامعه حق یسک  کنمینم

 موجود صادر شده است«.  نیبر قوان هیتک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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