بيان الجامعة البهائية العالمية إستجاب ًة لمحاكمة  ۱٦شخصاً بتاريخ  03كانون

الثاني /يناير 0303

 ۱۳كانون الثاني  /يناير 0202
تمثّل جمسة محاكمة األشخاص الستة عشر في إيران باألمس ،والذين يبدو أنيم متيمون بالمشاركة في
مظاىرات عاشوراء بتاريخ  02كانون األول  /ديسمبر ،انتياكاً صريحاً لكافة معايير اإلجراءات القانونية

عالميا.
المتعارف عمييا والمقبولة
ً

شخصا من
وفي الوقت الذي ال تتوفر فيو أية حقائق لدى الجامعة البيائية العالمية فيما يخص ۳٥
ً
المدعى عمييم في الدعاوي القضائية لممحكمة ،إال أن ما تستطيع تأكيده ىو أن أحد األشخاص –
المعرف بحرفي "ﭖ .ف " .فقط في التقارير الحكومية – ىو بيائي.
و ّ
لقد أفقدت المحاكمات الشكمية ،التي جرت بعد االنتخابات الرئاسية في حزيران  /يونيو 0222م وأُرغم
تجرميم مصداقية "االعترافات" بالكامل ،من قبيل االعتراف الذي
فييا ّ
المدعى عمييم عمى قراءة بيانات ّ
جيدا أن الحصول عمى مثل ىذه
أدلى بو " ﭖ.ف ،".داخل إيران وخارجيا عمى السواء .ومن المعروف ً
االعترافات من السجناء يتم وىم مكرىون عمى ذلك تحت ضغط التيديد الشديد ،وعادة بعد تعرضيم

ألساليب مروعة كالحرمان من الطعام والنوم ،واجراء جمسات إعدامات مزيفة ،وتوجيو تيديدات

لعائالتيم ،وأسوأ من ذلك .وبدالً من أن تتحمل المسؤولية عمى االضطرابات التي وقعت في البالد ،تنظم
الحكومة اإليرانية محاكمات شكمية كيذه لتمقي فييا الموم عمى مواطنين أبرياء وغيرىم.

وبالرغم من اإلدعاء بأن جمسات المحكمة مفتوحة ،إال أنو ال يتم إعالم حتى عائالت المتيمين بمواعيد

جمسات محاكمة أعزائيم.

المعرف بحرفي " ﭖ .ف ،".باإلضافة الى البيائيين التسعة اآلخرين الذين أُلقي
لم يتمكن الشخص
ّ
القبض عمييم بتاريخ  3كانون الثاني  /يناير في طيران ،من اإلتصال بأسرتو ،كما أنو ُمنع من
ٍ
محام ،ولم يسمح لو بإختيار ممثميو القانونيين .ولم يقدم المحامي الذي عينتو الحكومة
اإلتصال بأي
بالنيابة عن "ﭖ.ف ،".عمى فعل شيء سوى قبول "اعتراف" موكمو وتقديم طمب شكمي لمرأفة بو.

إن الحكومة اإليرانية عمى عمم تام بأن أحد المبادئ األساسية لمدين البيائية ىو عدم تدخل أتباعيا بأي

شكل من األشكال في نشاطات السياسة الحزبية سواء عمى المستوى المحمي أو القُطري أو العالمي.

وبالتالي ،جاء اعتقال عشرة بيائيين يوم  ۱كانون الثاني  /يناير بعد أسبوع كامل من تظاىرات عاشوراء،
تامة لمجامعة البيائيية.
واالدعاءات بأن البيائيين كانوا وراء االضطرابات األخيرة ضد الحكومة ،كمفاجأة ّ
كثير بمشاركة بعض البيائيين في تظاىرات
ويبدو من الواضح أن ىذه اإلتيامات المفتراة ال تتعمق ًا
عاشوراء ،بل تشير إلى سيناريو لفّقتو السمطات لتبرر وضع مز ٍيد من القيود عمى نشاطات الجامعة

البيائية .وما ىذا إال أحدث أسموب ُيستعمل في الحممة المنيجية المستمرة الضطياد الجامعة البيائية
ومحوىا كوجود قابل لمنمو والحياة في تمك الدولة.
إننا ندعو الحكومات وكل منصف في أرجاء المعمورة لمشاركتنا ورفع أصواتيم احتجاجاً عمى االنتياكات

الصارخة لحقوق اإلنسان في إيران ،والتي تعد ُمحاكمة أمس مجرد أحدث مثال عمى ذلك.
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