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Historical memory: Ayatollah Montazeri’s reply to inquiry of a group of political 

activists regarding prison and political prisoner (dated 2003)(For English scroll 

down) 

 

این قبیل بازداشتها و محاكمات و زندانهاي معمول نسبت به مخالفین سیاسي : آیت هللا منتظری| افظه تاریخی ح

 برخالف شرع و قانون اساسی است

 

 

منتظری به سؤاالت جمعي از فعاالن سیاسي در مورد زندان و زنداني سیاسي در سال پاسخ آیت هللا العظمی 

2831 

 

این قبیل احضارها و بازداشت ها و محاكمات و زندانهاي معمول نسبت به مخالفین سیاسي برخالف شرع و قانون 

  اساسي و از مصادیق بارز ظلم است

 

 

رورت قضاوت و مقدمات آن جز اقامه عدل و احقاق حق اساسا از نظر عقل و شرع، حكمت و مصلحتي براي ض

https://www.facebook.com/note.php?note_id=117561607927&ref=mf
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و از این رو هرگونه گفتار یا كرداري كه موجب تضییع حق و انحراف قضاوت از مسیر صحیح ; وجود ندارد

 و طبعا اگر كسي بدین گونه عمل نموده و از; خود شود حرام و قضاوت مبتني بر آن نامشروع و غیر نافذ است 

  .ود صالحیت هیچ گونه كار قضایي اعم از خود قضاوت یا مقدمات آن را نداردمجراي عدالت خارج ش 

  :در دیدگاه اسالم سه نوع زندان وجود دارد

  . زندان به عنوان حد شرعي، مانند زندان نمودن دستور دهنده به قتل .2

  زندان تعزیري، كه به صالحدید حاكم شرع جامع شرائط نسبت به جرائم .1

  .ریمه مالي یا شالق تعیین میگرددخاص به جاي ج

زنداني كردن به دو نوع مذكور تنها پس از ثبوت جرم توسط محكمه صالح و حكم مجتهد عادل و بصیر مجاز و 

  .مشروع است و قبل از آن زنداني نمودن متهم جایز نمي باشد

و قدر متیقن از موارد جواز این ; از ثبوت جرم متهم جهت تحقیق و كشف جرم میباشدزندان اكتشافي، كه قبل  .8

  .نوع از منابع شرع زنداني كردن شخص متهم به قتل عمد است، كه مدت آن باید كمتر از هفت روز باشد

و است مخالفان سیاسي حكومت، صالح ( ع)اما در اتهامات سیاسي چنان كه گفته و سیره حضرت امام علي 

منتقدان آن تا زماني كه اقدام مسلحانه ننمایند آزادند، و حبس و بازداشت و قطع ارتباط آنان با بستگان براي اثبات 

و به طور ; جرم و اقرار به آن و اعمال هرگونه فشار بویژه به طور حبس انفرادي و طویل المدت جایز نیست 

مجاز سه گانه زندان حدي، تعزیري و اكتشافي نمي  كلي زندان سیاسي مصطلح و رایج از هیچ كدام از انواع

و . باشد، چه رسد به این كه تنبیه بدني زنداني سیاسي به یكي از عناوین حد، تعزیر و كشف جرم جائز باشد

باالخره این قبیل احضارها و بازداشت ها و محاكمات و زندانهاي معمول نسبت به مخالفین سیاسي برخالف شرع 

  .از مصادیق بارز ظلم است و قانون اساسي و

 

 حسینعلي منتظري

 ؛ سایت دفتر آیت هللا العظمی منتظری291کتاب دیدگاه ها، جلد دوم، صفحه : منبع

http://www.amontazeri.com/farsi/didgaha/html/0786.htm

