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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[

 

 ایخبرنامه گو]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩۴مرداد   ٢٩]تاریخ:[ 

 

 ی : ظالمانه خواندن احکام نظام ناقض حقوق بشر، اکبر گنجدیجرم جد

بلکه قضات، صدها بار اعالم کرده اند   ه،یفاقد استقالل است. نه تنها مسئوالن قوه قضائ یاسالم یجمهور هیقضائ قوه

مستقل وجود نداشته باشد،   ییکه دستگاه قضا یکنند. تا زمان ی" حکم صادر میمقام معظم رهبر اتیکه مطابق "منو 

 نظام ظالمانه خواهد بود نیاحکام ا

ظلم شده است، به   یاست که در حق و یمدع یهاشم یه است :"اگر مهدگفت -هیمعاون اول قوه قضائ - یاژه ا یمحسن

 ."جرم و مصداق افتراست زیحرف ن نیکار بردن ا

محکوم  زیکه حکم خود را ناحق و ستمگرانه به شمار آورد، به اتهام افترأ ن یاست که هر محکوم نیسخن ا نیا یمعنا

 .نظام" محاکمه و محکوم سازند هیعل غیرا تحت عنوان "تبل یاست که و نیا زیاحتمال ن کیخواهد شد. 

 :سخنان چند نکته قابل ذکر است نیمورد ا در

منظر،  نیتعارض دارد. از ا ییبا حقوق بشر و عدالت قضا اریدر موارد بس یاسالم یجمهور یدادرس نیآئ -کمی

 .قابل قبول نخواهد بود ند،یفرا نیمحصول ا

آن برا به نحو موسع به   ،یعنیندارند.  یالتزام عمل یدادرس نیآئ نیدر مقام عمل، به هم انیبه دادرسان و بازجو -دوم

متهم در نظر گررفته شده باشد، آن حقوق در   یبرا یکند. اگر حقوق یم ریمتهم تفس انیبه ز قیسود خود و به نحو مض

 .شود یم مالیعمل پا

حال،   نیشد. در ع یهستند، وگرنه به آنها اجازه وکالت داده نم یاسالم یجمهور دییمورد تأ یکنون یوکال هیکل -سوم

 یعنیباشند.  هیقوه قضائ دییمورد تأ دیبا یتیامن یاتهام ها یگفته اند که وکال یاسالم یو مجلس شورا ییدستگاه قضا

 .انتخاب خواهد کرد لیوک یت ی امن یها روندهمتهمان پ یخود برا ییبه بعد دستگاه قضا نیاز ا

از احکام   ریناعادالنه و ناقض حقوق بشر هستند. به غ یقانون مجازات اسالم یاز مجازات ها یاریبس -چهارم

 یمجازات ها ای راتیحدود )قصاص، قطع دست، محاربه، ارتداد، و...(، آن چه تحت عنوان تعز زیخشونت آم

 .است، ناعادالنه و ناقض حقوق بشر است دهیرس بیبازدارنده به تصو/ یحکومت

نظام، و...ناعادالنه و برخالف حقوق  هیعل غیتبل ،یچون اهانت به مقدسات، اهانت به رهبر ییمجازات ها -پنجم

 .کنند یرا نقض م انیب یحق آزاد نیقوان نیبشرند. ا

قرار   نیعناو نیمصداق ا یشیدگراند ایکنند که هر گونه انتقاد  یم ریتفس یرا به گونه ا نیقوان نیقضات هم -ششم

 .و منتقدان و مخالفان مجازات شوند ردیگ

 یشکنجه ها نیدتریتحت شد ییشهادت داده اند که در مرحله بازجو یدتیو عق یاسیس انیهزاران تن از زندان -هفتم

شکنجه ها فراتر از حدود   یاریبس یشکنجه ها را تحمل کرده، اما برا یاریقرار گرفته اند. عده بس یو روح یک یزیف

 .جرائم ناکرده اعتراف کنند بهمجبور شده اند  ب،یترت نیآنها بوده است. بد یبشر تیظرف
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اعمال اخالقاً   نیاست. ا  یاسالم یجمهور ییقضا جیسنت را یسیو توبه نامه نو ی ونیزیتلو یریاعتراف گ -هشتم

 یاسالم یدر جمهور یونیزیسازد. صدها نمونه اعتراف تلو یرا ظالمانه م ندیناروا، ناقض حقوق بشر بوده و کل فرا

آن را به خودشان   ییو بازجو تی ریمد یبود که حت هااز آن یک یرهبران حزب توده  یونی زیتلو زگردیپخش شده است. م

را نتوانستند تحمل کنند. آن  یاسالم یجمهور یبودند، شکنجه ها دهیکه سال ها زندان د یواگذار کرده بودند. افراد

 .بود ییندهایفرا نیمحصول چن یونیز یتلو یها شینما

  رونیزندان و بکه در  رندیگ یشوند، در گام بعد تحت فشار قرار م یکه تحت فشار مجبور به توبه م یافراد -نهم

اندازند و او را   یرا به زندان م ی کنند. جوان کم سن و سال یهمکار یتی و امن ینظام یو دستگاه ها انیزندان با بازجو

شود.  یبه او تجاوز خواهند کرد. او مجبور به توبه م یاریبس ادترسانند که در بند جوانان تعد یدر زندان به شدت م

روشنفکر  ،یزیچپ ست  ،یو هماهنگ  یهمکار جهیکند. نت یبا حفاظت اطالعات سپاه همکار دیگردد، با یآزاد م یوقت

 نی( است. چنسمیخواهان)سکوالر  ییجدا نیدر برابر د یسنت تیو دفاع از روحان  یزیست ینیروشنفکر د ،یزیست

 .ظالمانه است ینظام نیشده است و چن یاسالم یستمگر جمهور میرژ یقربان یردف

کس را  چیاز آنها دست به سالح نبرده و ه کی چیناعادالنه بوده است. ه یدتیو عق یاسیس انیزندان یاحکام تمام -دهم

که جز گفتار ناقدانه   ی کردن بلند مدت افراد یزندان ایهستند. آ یاسالم یترور نکرده اند. آنها منتقد و مخالف جمهور

 ست؟ینکرده اند، ظالمانه نبوده و ن یگریکار د

آنان را   یباورها هانیدارند و فق یگرید نیاست که د یمسأله فقط و فقط ، مجازات افراد ان،یدر مورد بهائ -ازدهمی

ختم نبوت وجود ندارد. اگر خداوند با انسان ها سخن   ل یبالدل یجز مدعا یلیدل چیکنند. چرا؟ ه یضاله" قلمداد م نی"د

 در بسته شده است؟  نیخود اعزام کرده، چرا ا رسان  امیرا به عنوان پ یاگر افراد د،یگو یگفته و م

شان(، از   نیسخنان خداوند بودن د یعنیبودن) یاله ن ید  یو مورمون ها و...، در ادعا انیح یو مس انیهودیو  انیبهائ 

اثبات   دیاست، مسلمانان هم با  یشان کالم اله نیاثبات کنند که د دیبا انیرتبه قرار دارند. اگر بهائ کیر د ینظر معرفت

 .است  یکنند که قرآن کالم اله

اثبات کنند که متن مقدسشان سخنان  یعقل لیتوانند با دال ینم انیاز اد کی چیه روان یفهمم، پ یکه من م یحد تا

 یو راه رستگار قتیخود را، حق نید ،ینیهر د روانیمجازات کرد؟ پ دیبا یناتوان نیا ل یآنان را به دل ایخداوند است. آ

  ایآورند. آ یخودشان تعارض دارد، باطل به شمار م  نیکه با د یزانیحداقل به م -را  انیاد گریآورند. د یبه شمار م

 آورند مجازات کنند؟ یرا که باطل به شمار م انیاد گرید روانیحق دارند پ انیاز اد کیهر  روانیپ

 .اش ظالمانه بوده و هست ییاحکام قضا زیمنظر ن نیکند. از ا یکرده و م نیچن یاسالم یجمهور

سال گذشته   ٣۷سرکوبگران  نیقرار دارند که از مهمتر هیدر رأس قوه قضائ یاژه ا یچون محسن یافراد -دوازدهم

 برون خواهد داد؟  یعادالنه ا جهینت تیریمد نیا ایکند. آ یکرده و م میدر پرونده ها دخالت مستق یاژه ا یاند. محسن

مراحل  یانتخاب شده است. تمام هیقوه قضائ سیبه عنوان رئ یهللا خامنه ا تیآ یاز سو یجانیصادق الر -زدهمیس

خود   یول تیزند که رضا یم ی است. او دست به هر کار یمقام معظم رهبر تیاش مرهون لطف و عنا یاسیرشد س

 .است یرهبر ینیجانش یبرا  یهللا خامنه ا تیاز افراد مد نظر آ یک یکند. خصوصاً که  نیرا تضم

نژاد در   یاز آنان را محمود احمد یک ی لمینقش داشته اند. ف یاسالم یوربزرگ جمه یدر فسادها یجانیالر برادران

خوشبختانه مسئول حقوق بشر قوه   ایخوران بزرگ است و متأسفانه  نیاز زم یجانیگذارد. جواد الر شیمجلس به نما

اول  هیقوه قضائ سیاست. چرا رئ یینماد حقوق بشر دستگاه قضا نیچون او بهتر یکه رمال  ن یا یاست، برا هیقضائ

 کند؟ یبرادران فاسد خود را محاکمه نم

بلکه قضات، صدها بار اعالم   ه،یفاقد استقالل است. نه تنها مسئوالن قوه قضائ یاسالم یجمهور هیقوه قضائ -چهاردهم

مستقل وجود نداشته  ییکه دستگاه قضا یند. تا زمانکن ی" حکم صادر میمقام معظم رهبر اتیکرده اند که مطابق "منو

 .نظام ظالمانه خواهد بود نیباشد، احکام ا
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 دیتهد قیاز طر هیقوه قضائ  دیحکم خود را ناحق و ستمگرانه به شمار آورد، حق اوست. شا یمحکوم ایکه متهم  نیا

ناعادالنه و  ستمیس نیا یی احکام قضا ،یعنیرخ نخواهد داد.  یرییتغ تیشود، اما در واقع ینظر نیبتواند مانع اعالم چن

 .سازند یرا بر زبان جار قتیحق نیا کهاگر محکومان مجاز نباشند  یناقض حقوق بشرند، حت

اند. اما  دهیمدت کش  یطوالن یزندان ها یاریاعدام شده و بس یارینظام محکوم شده اند. بس نیهزاران تن در ا -پانزدهم

 یجمهور یخاطره گمنامان زندان ها یادآوریاست.  یهم ظلم بزرگ نیاز آنان وجود ندارد. ا یادیو  ینام چیه

 .است یطلب دالتو ع ییگو قتیاز حق یو آن چه بر آنان رفت، بخش ،یاسالم

 ١٣٩۴مرداد   ٢۴[، زمانه ویراد: ]منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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