ﻗﻮه ٔ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و
ﮐﺸﺘﺎر ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد!
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺖ
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﺎن ﺳﺮﺷﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﻋﺶ ﮔﻮﻧﻪ ای را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻘﺎﻟﻪ ی اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎرۀ  ۴ ،۱۰۵۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۷

ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز ۳۰ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﻣﻌﺎون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺳﻮﯾﺲ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
اﻣﺮوز در ﺳﯿﺒﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ را در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ
دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد”.
ﺑﻪﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از دﻫﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون
آﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺗﺪاوم و ﭘﯽرﯾﺰی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﯿﻘﺎً
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ۳۱ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻧﻮﺷﺖ:
“رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮔﻔﺖ :در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت دی
]ﻣﺎه  ،[۹۶ﻋﺪهای ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﻓﺎرغ از اﯾﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت در ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ”.
ﺑﻪﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ ،ارﮔﺎن ﺧﺒﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺧﺮدادﻣﺎه “ ، ۱۳۹۷ﻣﺄﻣﻮران ﮔﺎرد وﯾﮋه ٔ زﻧﺪان
ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ داﺧﻞ زﻧﺪان ،زﻧﺎن دروﯾﺶ را ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و

ﺷﻮﮐﺮ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺿﺮبوﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از زﻧﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت
اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺎل
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ زﻧﺎن وﺧﯿﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ”.ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮ ۳۰ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ را اﻧﺘﺸﺎر داده و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
“ﺣﺒﺴﯽﻫﺎ اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻗ َﺮ َن  ۱و ﻗ َﺮ َن  …۲ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ  ۲۰روز
در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ دو زﻧﺪان ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻮد .روزﻫﺎی آﺧﺮ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮابﻫﺎ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ آﻣﺪه اﯾﻨﺠﺎ اوﺿﺎﻋﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در آن ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻈﻤﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮده .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از
 ۴۰روز ﻣﻨﺘﻘﻠﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﭗ  ۴زﻧﺪان… ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺟﺮاﺋﻢ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎل ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ”… .روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮق ۲۹ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،در ﺧﺒﺮی ﺑﻪﻧﻘﻞ از دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان
ﻧﻮﺷﺖ“ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﻼثﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ ،ﺳﺤﺮﮔﺎه دوﺷﻨﺒﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ”.روزﻧﺎﻣﻪٔ
ﻫﻤﺪﻟﯽ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﭘﺮوﻧﺪه دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ
از ﭘﺮﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﺟﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮای دراوﯾﺶ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﺳﺪاران درﺣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم را ﻣﮑﺪر ﮐﺮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻏﺎﺋﻠﻪ رخ داد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﻮﻗﻒ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻼث ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﻬﺎمﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
اﻋﺘﺮافﻫﺎی ﻣﺘﻬﻢ و ﭘﺮوﻧﺪه او ،در زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ او ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ اﯾﻦ دارد
ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ اﻋﺘﺮافﻫﺎی دوﺑﺎرهاش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و
اﻋﺘﺮافﻫﺎی اوﻟﯿﻪاش را ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻼث ﺳﺤﺮﮔﺎه دﯾﺮوز در زﻧﺪان رﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ اﺟﺮا
ﺷﺪ ”.ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻬﺎر ﻧﯿﻮز ۲۹ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ زﯾﻨﺐ
ﻃﺎﻫﺮی ،وﮐﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻼث ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او اﻣﺮوز )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ۲۹
ﺧﺮداد( ﺑﻪاﺗﻬﺎم ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم و ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﺳﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ”.ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،رﺋﯿﺲﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﻃﺎﻫﺮی
“اﺻﻼ ً در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ در دادﺳﺮا و دادﮔﺎه و ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﻓﺮﺟﺎمﺧﻮاﻫﯽ
در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،وﮐﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺒﻮده و ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻧﮑﺮده و از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺮوﻧﺪه اﻃﻼع ﻧﺪارد و ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻌﯿﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻣﻼﻗﺎت و از او وﮐﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن از دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎده ٔ دادرﺳﯽ ﮐﺮده و دﯾﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ،
ﻗﺮار ر َد درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده ٔ دادرﺳﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ”.روزﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪﻃﯿﺐ ﻣﻼزﻫﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،در ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ از  ۴۱دﺧﺘﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ”.ﺳﺎﯾﺖ
زﻣﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺖ“ :ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺒﺮ ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ  ۴۱زن در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی
زاﻫﺪان اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده “ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ”.دوﯾﭽﻪوﻟﻪ ،در ﺧﺒﺮ از
روﯾﺪادی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ،ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺧﺮداد در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ
زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺿﺎ ﺧﻨﺪان ،ﻫﻤﺴﺮ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ روش
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ٔ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ٬در آبﻧﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ٬
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺑﺒﺮد ”.ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﻪﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪٔ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﻞﺳﺎﻟﻪ
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﺪون ﺑﺎزوی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪاش،
ﻧﻤﯽﺗﻮان داوری ﮐﺮد .ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری
را اداره ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در
اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﺠﺎوزان راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت دارﻧﺪ
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون ادﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﻓﺮاد را
اﻋﺪام و ﺣﺒﺲﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎرۀ  ۴ ،۱۰۵۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۷
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