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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[

 

 خبرگزاري فارس ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۴اردیبهشت   ۲ ]تاریخ:[

 

 درصد تخلفات از دید كمیسیون حقوق بشر مربوط به دستگاه قضائي ایران است ۸۰محمد جواد الریجاني: 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس محمد جواد الریجاني دیروز در اولین همایش قضات دادسراي تهران و با  ...

هاي حقوق بشري مطرح شده از سوي  چالش  به گفت،هاي جدید دنیاي اسالم سخن مي عنوان حقوق بشر و چالش

كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران اشاره كرد و گفت: خواستگاه عرصه این چالشها مبناي كامال حقوقي دارد  

درصد مربوط به نحوه عمل  ۸۰برند و مبتني بر قوانین بین المللي است كه ما امضاء كردیم و متخلفي كه آنها نام مي

 ..ائي است.دستگاه قض

اي در دستگاه قضائي كه یك قاضي ممكن است  الریجاني تخلفات ادعا شده توسط اروپائیان علیه ایران را تخلفات حادثه

آنها ذاتي است، بعنوان مثال یكي از مواردي كه نهادهاي   ادعاي در یك شهرستان انجام دهد ندانست و اظهار داشت:

 كند، بحث تغییر دین اسالم به بهائیت است.متهم ميحقوق بشر دنیا ما را به نقض حقوق بشر 

هاي خصوصي وعمومي اعالم كند اعالمیه جهاني حقوق بشر هر كس حق دارد در محیط ۱۸وي افزود: مطابق بند 

كه دین جدیدي را پذیرفته است و دست به تبلیغ آن بزند و نباید به این خاطر تحت فشار قرار گیرد، ولي چون این  

كنند كه چون شما به اعالمیه جهاني قوانین ما معارض است، به همین جهت این كشورها به ما اعالم مي  موضوع با

ها را  هاي تنبیهي از جمله انواع تحریمحقوق بشر پایبند نیستید پس بطور ذاتي متخلف هستید و به همین جهت مكانیزم

رد مد نظر نهادهاي حقوق بشر در بحث نقض حقوق بشر در اند. وي افزود: از دیگر موابراي كشور ما در نظر گرفته

گویند كه شما جلوي سخنراني فالن روشنفكر در جمع دانشجویان و فعاالن ایران، عدم امكان آزادي بیان است مثال مي

 اید.سیاسي را گرفته 

كه مبناي حقوقي دارد كه  مدعیان حقوق بشر تنها مبتني بر اغراض سیاسي و دشمني نیست بل ادعاي الریجاني افزود:

 ... وانیم به راحتي آنرا رد كنیم. یتنم

 

 

 

 

 

 

 

 

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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