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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[

 

 دویچه وله فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۹خرداد  ۲۵]تاریخ:[ 

 

 یان دادگاه رهبران جامعه بهاییان ایران پا

آخرین جلسه دادگاه محاکمه رهبران جامعه بهاییان ایران روز دوشنبه بدون صدور حکم به پایان رسید. به گفته وکالی  

 .پرونده، حکم دادگاه احتماال تا آغاز هفته آینده اعالم خواهد شد 

خرداد   ۲۴تا  ۲۲دادگاه هفت عضو رهبری جامعه بهاییان ایران به صورت علنی به مدت سه روز از شنبه تا دوشنبه )

دادگاه انقالب برگزار شد. ریاست جلسات   ۲۸ژوئن( با حضور وکیالن و اعضای خانواده آنان در شعبه  ۱۴تا   ۱۲ /

 .دادگاه را قاضی مغیثه بر عهده داشت

 اتهام رهبران بهایی

الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز آبادی، جمال و فریبا کمال ۱۳۸۶مهوش ثابت از نیمه اسفندماه 

 .برندبازداشت شده و در زندان به سر می  ۱۳۸۷توکلی و وحید تیزفهم از اردیبهشت ماه 

مسئولیت رسیدگی به امور دینی پیروان در حالیکه به گفته دیان عالیی، نماینده جامعه بهاییان در اروپا، این هفت نفر 

اند، دستگاه قضایی ایران آنان را به داشتن روابط با کشورهای خارجی، اقدام  دار بودهآیین بهایی در ایران را عهده

 .االرض متهم کرده استعلیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و افساد فی 

 .زادهاکند، عبدالفتاح سلطانی و دکتر هادی اسماعیلاند از: شیرین عبادی، مهناز پروکالی متهمان عبارت

 برگزاری دادگاه به صورت علنی

به گفته وکالی این پرونده، دادگاه رسیدگی به اتهامها علیه هفت رهبر جامعه بهاییان در ایران دیروز به پایان رسید،  

در میانه ماه مه در غیبت اعضای خانواده و  اما رأیی در آن صادر نشد. این چهارمین دادگاه متهمان بود و دادگاه سوم 

 .با حضور شماری بازجو، مامور وزارت اطالعات و فیلمبردار برگزار شده بود

این بار اما جلسات دادگاه علنی برگزار شد و سه وکیل و اعضای خانواده متهمان در آن حضو یافتند. دکتر هادی 

مسئله صدور رأی به دویچه وله گفت: »جلسه دیروز و پریروز علنی زاده در مورد برگزاری این دادگاه و اسماعیل

های زندانیان حضور پیدا کردند. ما هم دفاعیاتمان را کردیم، حرفهایمان را  بود و تا جایی که سالن جا داشت خانواده

 « .زدیم، محاکمه انجام شد

 استدالل وکال

شود. به گفته وی،  الیحه آخرین دفاع از سوی وکال صادر می زاده گفت که رأی دادگاه تنها پس از تقدیمدکتر اسماعیل

 .وکال احتماال روز چهارشنبه الیحه خود را به دادگاه عرضه خواهند کرد

های خود و همکارانش برای رد اتهامهای دادستانی و درخواست برائت برای این وکیل دادگستری در مورد استدالل

، نظر ما یک چیز است و نظر دادستان طبیعتا چیز دیگری است و نظر موکالن خود گفت: »در مورد دالیل کافی

دادگاه ممکن است نظر سومی باشد. مبنای الیحه ما بر نبودن دالیل کافی بر اتهامات وارده است. یعنی یک مشت دلیل 

ها بیابیم. ا را در پروندهایم آنهارائه شده، که این دالئل بایست بررسی بشوند، در اختیار ما قرار بگیرند که ما نتوانسته
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قرار شد به دادگاه برویم و آن دالئل را ببینیم، ولی مبنای اصلی استدالل ما بر این است که در حقیقت مدارک و 

مستنداتی که دادند با اتهاماتی که وارد شده به متهمین، انطباق و هماهنگی ندارد، یعنی ما دالئل و مستندات را کافی 

 «.دانیمنمی

االرض علیه موکالنش به شدت بحث شده زاده گفت که در دادگاه بخصوص در مورد اتهام افساد فی سماعیل هادی ا

االرض این بود که در قانون محاربه و افساد  است. وی در این مورد گفت: »مبنای اصلی استدالل ما در رد افساد فی 

د کردند به نظر یکی از آیات عظام که از نظر ما آقای دادستان استنااالرض یکجا آمده و مجازاتها مشخص هستند. فی

. در نتیجه ما شود به فتاوی آقایان آیات عظام مراجعه کرد که قانون نداشته باشیمچون طبق قانون اساسی وقتی می

 «.خیلی امیدواریم که دادگاه موکالن ما را از اتهام محاربه و افساد تبرئه کند

وکیالن پرونده رهبران جامعه بهاییان در ایران، در مورد اتهامهایی که به همچنین مهناز پراکند، یکی دیگر از 

موکالنش زده شده به دویچه وله گفت: »از نظر ما هیچ دلیلی بر انتصاب اتهاماتی که به آنها زده شده، وجود ندارد و  

ارائه نشد. از نظر ما باید به   کردند که دلیل هست، اما دلیلی به مادر واقع چیزی هم به ما ارائه نشد. فقط عنوان می 

 «.آنها برائت بدهند

 رأی احتمالی دادگاه

بینی نیست که دادگاه چه حکمی صادر کند. وی  مهناز پراکند بر بیگناهی موکالنش تاکید کرد و گفت اما قابل پیش

 .تواند در این زمینه بکندافزود، بدین خاطر اظهار نظری نمی

بینی در سیستم قضایی بینی رأی برائت کنم، چون پیشتوانم پیشباره گفت: »شخصا نمیزاده نیز در این هادی اسماعیل 

ما کار خیلی درستی نیست. اما شخصا و قلبا امیدوار هستم که خداوند لطف کند و رأی سنگینی صادر نشود. به صدور  

ان خدا ممکن است کار دیگری کند، اما خب بندگبین نیستم. البته خداوند هر چه بخواهد میرأی برائت خیلی خوش

گویم و ممکن است نظر آقای سلطانی و خانم پراکند دیگر باشد، خیلی امید به برائت  ام را میانجام دهند. نظر شخصی 

 « .ندارم، اما اگر به همین مدتی که آنها در زندان بودند هم محکومشان کنند، من شخصا خیلی راضی خواهم بود

 .أی خود را هفته آینده صادر کندرود که دادگاه رانتظار می

 کیواندخت قهاری

 تحریریه: رضا نیکجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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