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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٦ مارچ ٠١
  

  :عربستان سعودی
   ضربه شالق جزای خداناباوری٢٠٠٠ده سال زندان و 

 

سعودی مردی را به جرم انتشار ده ھا نوشته با مضمون خداناباوری در حساب توئيترش ] پ- بخوانيد بيدادگاه[دادگاه 

  . ضربه شالق محکوم کرد٢٠٠٠ سال زندان و ١٠به 

يد کرده است که به ً  و مشخصا تأئبه خداباوری خود اعتراف داشته ساله ای بی آن که اظھار ندامت کرده باشد ٢٨فرد 

روزنامۀ الوطن بی آن که نام اين شخص را . ًمطالبی که نوشته و منتشر کرده است کامال با اعتقادات خود او تطبيق دارد

  .قيد کند، در گزارش خود نوشته است که اين فرد مدعی شده که حق بيان نظرياتش را دارد

 پيغام ٦٠٠ليس مذھبی سعودی مأمور حفاظت و حراست از شبکه ھای اجتماعی، بيش از وش اين آژانس، پبه گزار

توئيتری از اين مرد کشف کرده است که حاکی از نفی خدا و به تمسخر گرفتن سوره ھا و آيه ھای قرآن بوده و پيغمبران 

)  يورو٥٠٦٤(  لایر سعودی ٢٠٠٠٠ مبلغ دادگاه در عين حال. را نيز دروغگو و محرک خشونت معرفی کرده است

  .برای او جريمۀ نقدی تعيين کرده است

، شاه عبدهللا مجموعه ای از قوانين را به تصويب رساند که بر اساس آن ٢٠١٤به گزارش ديدبان حقوق بشر، در سال 

  .خداناباوران به عنوان تروريست تعريف می شدند
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فرامين صادر شده و از طريق قوانين مرتبط با مبارزه عليه تروريسم، شاه عبدهللا بر آن بود تا تمام اشکال اعتراضی در 

  .سرکوب کند» نظم عمومی را مختل سازد«را که می توانست 

اساس اين ھر چيزی که افکار خداناباور را تحميل کند، در ھر شکلی، و بنيادھای دين اسالم که پايه و «قانون سعودی 

  . به عنوان تروريست تعريف می کند»کشور است را زير عالمت سؤال ببرد

فريقای شمالی، ا معاون ديدبان حقوق بشر در خاورميانه و Joe Storkوقتی قوانين جديد به تصويب رسيد، جو استارک 

د، ولی قوانين عبدهللا ھر گونه رگز ھيچ انتقادی را در رابطه با سياستشان برنتابيده انھاعالن کرد که مقامات سعودی 

  .بيان انتقادی و مستقل را به عنوان فعاليت تروريستی تلقی می کند

 

  :لينک متن اصلی در سايت  اسپوتنيک

http://fr.sputniknews.com/international/20160228/1022831311/arabie-saoudite-atheisme-

prison.html#ixzz41X8gGKko 

  

  بخش بين المللی اسپوتنيک

  ٢٠١۶ بروری ف٢٨

 

 
 


