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زمان حصر غیر ) 0831قسمتی از پاسخ های آیت هللا العظمی منتظری به خانواده زندانیان سیاسی در سال 

 )قانونی

 

 اعالم اتهام پیش از محاكمه و اثبات جرم، حرام قطعي است

 

دادرسي عادالنه و صدور حكم قطعي در مورد اتهام شخصیت هاي حقیقي یا حقوقي، از نظر آیا قبل از : سوال

  شرع و قانون میتوان آنها را از طریق رسانه ها در بین مردم مجرم و گناهكار معرفي نمود؟

 

  : در مورد استفاده از رسانه هاي جمعي در این زمینه چند نكته قابل توجه است: جواب 

 

ه نقش گسترده رسانه ها در فضاسازي و ایجاد جو در جهت محكومیت و ضرر متهم، و نیز در با توجه ب .0

جهت تحت تأثیر قراردادن محكمه و قاضي، هرگونه استفاده یك طرفه از آنها بسا موجب خروج دادگاه و قاضي 

 الوه بر اینكه ع; از بي طرفي خواهد شد و در نتیجه چنین محكمه اي صالحیت قضاوت را از دست خواهد داد
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  .تخریب چهره افراد در بین مردم حرام قطعي است، به ویژه اینكه براي او هیچ امكان دفاعي فراهم نباشد

 

خود جرمي  -آن هم قبل از ثبوت شرعي و قانوني در محكمه صالح  -اعالم جرائم یا اتهامات توسط رسانه ها  .2

هتك حرمت و حیثیت كسي كه به حكم قانون : "وانیم و در اصل سي و نهم قانون اساسي میخ; مسلم است 

  ". دستگیر، بازداشت، زنداني یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است

البته پس از ثبوت جرم بسا اعالم عمومي نوعي مجازات به شمار آید، كه آن هم اختصاص به موارد خاصي دارد 

 … . كه در شرع وارد شده است

 

مسأله دفاع از حقوق شخصي در مورد شخص متهم چگونه تبیین میشود؟ باتوجه به اینكه به آبروي مؤمني : والس

كه در معرض اتهام قرار گرفته تعرض شده و مسائلي به او نسبت داده شده است، او چگونه میتواند در مقام دفاع 

  از خود برآید؟

 

عدود مسائلي است كه در شرع مقدس نسبت به آن تأكید فراوان مسأله حفظ حیثیت و آبروي انسانها از م: جواب 

; لذا محاكم قضایي مجاز نیستند بدون مدرك و دلیل محكم افراد را متهم یا احضار و یا بازداشت نمایند. شده است 

  .زیرا همه این كارها ضربه به آبروي افراد است و به صرف احتمال نباید اقدام شود

مسأله اتهام و یا جرم افراد را  -چه قبل از ثبوت جرم و چه بعد از آن  -رعا مجاز نیستند عالوه بر این محاكم ش

محاكم موظف اند هرگونه . بدون رضایت آنان علني نمایند، مگر در موارد خاصي كه در شرع بیان شده است 

تهم نیز اعاده حیثیت خسارات جاني، مالي و به ویژه حیثیتي را در صورت كشف خالف جبران كنند و از افراد م

  .نمایند

ند و هدف او كسي كه علیه فرد مؤمن چیزي را نقل ك: "روایت شده كه فرمودند( ع)از حضرت امام جعفرصادق 

این باشد كه به واسطه آن خبر او را تضعیف نموده و آبرویش را بریزد و در نزد مردم بي اعتبار ساخته و از 

چشم مردم بیندازد، خداوند چنین كسي را از والیت خود خارج ساخته و به سوي والیت شیطان رهسپار میسازد، 

احكام "از ابواب  051، باب 3ل الشیعه، كتاب الحج، ج وسائ." )و شیطان هم او را تحت والیت خود نمي پذیرد

 (2، حدیث "العشرة

نسبت به ( ع)حفظ حیثیت و كرامت انساني منحصر به مسلمان و مؤمن نیست، بلكه در آیات و روایات معصومین 

آنان  حفظ آبرو و حیثیت همه انسانها حتي غیرمسلمانان تأكید شده، و عالوه بر آن به نیكي كردن و عدالت با

الینهاكم هللا عن الذین لم یقاتلوكم في الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و : )ترغیب و توصیه شده است 

 (1سوره ممتحنه، آیه ( )تقسطوا الیهم، ان هللا یحب المقسطین

 ن بهانهشیوه اي كه متأسفانه سالهاست در كشور جریان دارد این است كه افراد و جمعیت ها به صرف كوچكتری
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و اتهام در راستاي مصالح جناحي و سیاسي بازداشت میشوند و سپس تحت فشارهاي روحي از آنان اعترافات  

دروغ گرفته میشود، و در مجامع و محافل به حیثیت آنان ضربه وارد میكنند و همان اعترافات را به عنوان 

بق وجود داشت و هم اكنون نیز در این همان شیوه اي است كه در رژیم سا. مدارك جرم مطرح میسازند

رژیمهاي استبدادي جریان دارد، و از كبائر گناهان نزد شرع به شمار میآید و با عقل و قانون اساسي و قوانین 

از این تأسف بارتر اینكه گاه شنیده میشود براي ملكوك كردن چهره هاي سیاسي منتقد، به . بین الملل مخالف است

ت فشار و بعضا پرونده سازیهاي وقیح اخالقي رومي آورند و به خیال خود از این مصاحبه هاي ساختگي و تح

غافل از اینكه عالوه بر حرام بودن این قبیل كارها مردم آگاهند و این ; راه مقاصد سیاسي خاصي را پي میگیرند

  .گونه ترفندها در بین آنان اثر معكوس دارد

ن این گونه پرونده سازیها میدانند بدترین ضربه را به اسالم و متصدیاني كه حفظ و بقاي قدرت خود را مرهو

انقالب و نظام اسالمي وارد میسازند و روزبه روز نارضایتي مردم و فرار جوانان از دین و حكومت دیني را 

  .تشدید مینمایند

همراه با  -ه اي جاي تأسف است كه همان محفل و جریاني كه با گرفتن اعترافات دروغ از متهمین قتلهاي زنجیر

درصدد قلب حقایق بود، هم اكنون با حمایت و تقویت  -شكنجه هاي غیرانساني و صحنه هاي وقیح غیراخالقي 

  .بعضي افراد و نهادها و قوه قضائیه در جاي دیگر متشكل شده و همان سیاست را ادامه میدهد

و جمهوري اسالمي و خون شهداي عزیز خدا میداند چه ضربه ها و آسیبهاي دیگري را بر پیكر اسالم عزیز 

  . و الي هللا المشتكي. وارد خواهد ساخت 

  .ان شاءهللا سالم و موفق باشید

 حسینعلي منتظري
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