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 [ای از متن انگلیسیترجمه ]

 

 [قرار گرفته است هتوضیحات مترجم در داخل کروش]

 

 ]روزنامه:[ کیهان بین المللی

 [۱۳۶۳اردیبهشت  ۲۰] – ۱۹۸۴می  ۱۰]تاریخ:[ 

 

 زندانی سیاسی نداریمایران شکنجه و  رئیس قوه قضائیه میگوید در

می )ایرنا(، آیت هللا عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه انجام شکنجه در ایران را رّد کرد و گفت  ۹تهران، 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی شکنجه را ممنوع ساخته است.

جواب میداد، پرسید "کسانی که جمعه در ایران به سؤاالت مدعوین خارجی  او که در دومین کنگره جهانی امامان نماز

 با شکنجه اشکال دارند در کشور خودشان با جاسوس و تروریست چه رفتاری میکنند؟"

او در اضافه پرسید چطور ممکن است دشمنان انقالب داوطلبانه در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده به گناهان خود 

شاه مخلوع تحت شکنجه قرار گرفته و  هایزنداناعتراف کنند. او گفت سران حزب منحله توده که بدون شک در 

 .اندکردهاعتراف نکرده بودند، اکنون به خواست خود و در حضور مردم گناهان خود را قبول 

به کار گرفته نمیشود. زیرا اگر  ایشکنجهوی اضافه کرد این خود ثابت میکند که در رژیم جمهوری اسالمی هیچگونه 

 رژیم سابق مؤثر واقع شود. در این متد کارگر بود میتوانست

اردبیلی تأکید کرد که بعضی از زندانیان حتی پس از آزادی مراجعه کرده اظهار میدارند که مایلند در زندان  هللاآیت 

 شغلی به آنان داده شود.

ه مردم در رانده شده و پناه جویان افغانی تأکید کرد که هم هایعراقیرئیس قوه قضائیه در مورد برخورد قانونی با 

با آنان همان  خارجی در ایران مرتکب جرمی شوند قانونا   هایتابعیتمقابل قانون یکسان هستند و افزود اگر 

 برخوردی خواهد شد که با خود ایرانیان میشود.

وقتی از او در باره تعداد زندانیان سیاسی سؤال شد وی جواب داد در ایران حتی یک زندانی سیاسی وجود ندارد، 

 نطور که در سرتاسر جهان هم قاتلین و جاسوسان را مجرم میشناسند.هما

نورالّدین کیانوری )دبیر کّل حزب منحله توده( یک زندانی سیاسی نبود زیرا به جرم خود که جاسوسی بود اعتراف 

 کرد و در هیچ نقطه از جهان جاسوس را به عنوان مجرم سیاسی قبول ندارند.
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