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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[

 

 یان در آینه مطبوعات بهائ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٨مهر  ٢۶]تاریخ:[ 

 

هفت مدیر جامعه بهایی ایران موسوم به “یاران ایران” پس از گذشت بیش از یکسال   –کمیته گزارشگران حقوق بشر 

و یک تن  ٨7اردیبهشت ماه   ٢۵برند. شش تن از آنان در  و نیم از قرار بازداشت موقت همچنان در زندان به سر می 

بازداشت شدند. اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از دستگیری، این افراد همچنان در   ٨۶اسفند  ١۵در 

آبادی، عفیف برند. جمال الدین خانجانی، بهروز توکلی، سعید رضایی، مهوش ثابت، فریبا کمالبالتکلیفی به سر می

اند.  های اداری این جامعه را بر عهده داشته بهایی است که مسئولیت مدیر جامعه نعیمی و وحید تیزفهم اسامی هفت

مهرماه موکول گشت.   ٢۶مرداد تعیین شده بود که به تعویق افتاد و به  ٢7قرار قبلی جهت برگزاری دادگاه این افراد، 

ار شود. کمیته گزارشگران حقوق بشر تیرماه برگز ٢0الزم به ذکر است پیش از این نیز قرار بود دادگاه این هفت تن،  

طی گفتگویی با عبدالفتاح سلطانی یکی از چهار وکیل این پرونده، به بررسی آخرین وضعیت هفت زندانی بهایی  

ساعت مانده تا قرار اعالم شده جهت برگزاری دادگاه  ٢۴مهرماه یعنی کمتر از  ٢۵شب  پرداخته است. این مصاحبه 

 .ه استاین هفت تن، صورت پذیرفت

مهرماه موکول   ٢۶کمیته گزارشگران حقوق بشر: برگزاری دادگاه هفت مدیر جامعه بهایی طبق قرار قبلی به روز  

شده است. آخرین وضعیت آنان چگونه است و آیا دادگاه برگزار خواهد شد؟ اگر باز هم دادگاه به تعویق بیفتد به نظر  

 شما دلیل آن چیست؟ 

شهریورماه بنده و وکالی دیگر این پرونده به قرار   ١۵فردا به احتمال قوی دادگاه برگزار نخواهد شد. در تاریخ 

تراض نمودیم. مدت قرار بازداشت موقت قبل منقضی شده بود و دادگاه از نظر قانونی حق تمدید بازداشت موقت اع

نظر ارسال قرار بازداشت موقت را نداشت. پرونده برای رسیدگی به اعتراض بنده و سایر همکاران به دادگاه تجدید

شود برند رسیدگی میندان به سر می هایی که متهمان آن در زروز به اعتراض به پرونده  ۵الی  ۴شد. اصوال ظرف  

ای روز از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر حتی شعبه ۴0اما در خصوص این پرونده اکنون پس از گذشت حدود 

ثمر که پرونده به آن ارجاع داده شده باشد نیز برای ما مشخص نیست، به این معنا که مراجعه ما به قسمت رایانه بی

 .به ما اعالم نکردند پرونده به کدام شعبه رفته استبوده و هنوز حتی 

بینی ما نیز همین بود که به احتمال زیاد  خواهند این دادگاه برگزار شود. پیشای نمیدهد که عدهاین مطلب نشان می

ادگاه انقالب د ٢٨دادگاه تا فردا برگزار نخواهد شد چرا که هنوز پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی یعنی شعبه 

 .ای نباشد طبیعی است امکان رسیدگی وجود نخواهد داشتعودت داده نشده است و تا زمانی که پرونده

تن چیست و آیا تعویق دادگاه و کمیته گزارشگران حقوق بشر: تحلیل شما از علل یکسال و نیم بازداشت موقت این هفت

 تبط است؟ادامه بازداشت این افراد با شرایط امروز ایران مر

توان گفت اکنون پس  تن و برخورد با جامعه بهایی نمود اهدافی داشت و میقطعا جریانی که اقدام به بازداشت این هفت

نماید به اهداف خود رسیده است، چرا که پس از  کند و حداقل تصور میماه دیگر آن اهداف را دنبال نمی ١7از گذشت 

المللی و  ونده برای آنان سودی در بر نخواهد داشت. با توجه به شرایط بینگذشت این زمان طوالنی از دستگیری، پر

نخواهد همچنین شرایط داخلی نگهداری رهبران جامعه بهایی در زندان به جز هزینه چیزی برای حاکمیت در بر

د و تنها در شونداشت. مخصوصا با توجه به اینکه این افراد فعال سیاسی نبوده و یک تشکل سیاسی نیز محسوب نمی

 .کردندشان فعالیت میحیطه اعتقادات دینی
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بشر جمهوری اسالمی بیفزاید کار تن، جز اینکه باری بر دوش پرونده نقض حقوقدر واقع ادامه نگهداری این هفت

رخورد خواهند بدون اینکه با مشکلی بکند. به نظر بنده حاکمیت نیز به این نتیجه رسیده است و آنان نیز میدیگری نمی

ماه آینده با قرار وثیقه آزاد   ٢الی   ١کنیم ظرف بینی میکنند با تامل و تدبیر به این پرونده رسیدگی کنند. ما نیز پیش

شوند چرا که نگهداری آنان در زندان غیرقانونی است. البته باز هم این امر بستگی به تصمیم قاضی و همچنین شرایط 

 .داخلی دارد

توان سال پیش اعدام شدند آیا می ٢۵بشر: با توجه به اینکه گروه دیگری از رهبران بهایی  کمیته گزارشگران حقوق

این تصور را داشت که حاکمیت به دنبال فرصتی است تا این عمل خود را تکرار کند؟ با توجه به اینکه برای این  

 .االرض در نظر گرفته شده استتن اتهام مفسد فیهفت

تن صادر شده اما احتمال اینکه این حکم به جریان بیفتد بسیار بسیار  اعدام برای این هفتدرست است که کیفرخواست 

سنگینی در بر خواهد داشت. به اعتقاد بنده، بیشتر جریان تندرو   داند این امر هزینهضعیف است چرا که حاکمیت می

از انقالب با جامعه بهایی مخالف بوده  موسوم به انجمن حجتیه در پشت این پرونده قرار دارد که این انجمن از قبل

 .تن با حکم شدیدی روبرو شونداست، اما طیف عاقل جناح راست درپی احکام اینچنینی نیست و بعید است که این هفت

کمیته گزارشگران حقوق بشر: در خصوص حکم محاربه، اگر دو عنصر مادی و معنوی را در نظر بگیریم، آیا 

 ن اثبات شده است؟تعنصر مادی جرم این هفت

شده در کیفرخواست هیچ عنصر مادی وجود ندارد. کیفرخواست صادرشده تنها برای هیچیک از هفت اتهام مطرح

 .های سیاسی، عقیدتی هیچ استدالل حقوقی در آن وجود ندارد گویی است و همانند بسیاری از پروندهشامل کلی

مهرماه به تعویق افتاد. تا به این لحظه هنوز   ٢۶ین بار صبح روز دادگاه هفت مدیر جامعه بهایی برای چندم :نوشتپی

 .تاریخ جدیدی برای برگزاری دادگاه اعالم نشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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