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 حفاظت اطالعات محترم قوه قضائیه

 با سالم و نثار دعاي خیر

هایی که  احتراماً بدینوسیله شکوائیه خود را نسبت به شگرد غیر قانونی، غیر شرعی و نامتعارفی که در قوه قضائیه نسب به پرونده

اي  اما کارشناسان امنیتی پرونده (که خود نیز پدیدهعقیدتی وجود ندارد،  _ امنیتی _ مدارك معتبر و مؤثري علیه متهمین سیاسی

هاي قضایی در دنیا می باشد) به عللی محرمانه محکوم شدن متهم براي  سابقه در امر مسائل امنیتی و دستگاه نوظهور، شگرف و بی

 .دارد آنها اهمیت دارد، بکار برده می شود؛ تقدیم می

ز کارشناسان امنیتی با زدن شود. گروه اول امان توسط دو گروه پیگیري میاین شگرد توسط نهادهاي امنیتی به طور همز

خالف واقع در این رابطه به مراجع قانونی (در مورد من هاي  به ارائه گزاراش امنیتی و عناوین مجرمانه، اقدام _ هاي سیاسی برچسب

خلق، داشتن افکار انحرافی مارکسیستی، ترور، تهدید و هاي فدائی  مانند: ارتباط با بیگانگان، عضویت در سازمان مارکسیستی چریک

سفارشی از حراست (نهادها،  هاي و اخذ استعالم» تشکیل فرقه ضاله«و » سرکرده فرقه«هاي مجعول  ...) با استفاده از برچسب

اولیه را آماده می کنند و بوسیله آن  ها و ...) با هر متن دلخواه و مطلوب و متناسب با نوع اتهام پرونده ها، سازمان ها، وزراتخانه ارگان

ها گروه دوم امنیتی که به ظاهر  چینی نمایند. در خالل این فعالیت و مقدمه اقدم به دستگیري و بازداشت سوژه مورد نظر می

یچگونه کنند که ه اینگونه وانمود می کنند و ها و ...فعالیت می NGOها،  تشکالت مردم نهادي هستند که بصورت موسسات، انجمن

باشند و فقط بنا به تمایالت شخصی مایل هستند در جهت خیر و صالح جامعه حرکت کنند  جانبداري خاصی نداشته و مستقل می

هاي  عمده جا انداختن همان برچسب رمتبوع خود را دنبال و پیاده می کنند که بطو امنیتی نهاد _ ولی در باطن اهداف سیاسی

  اند. هاي مختلف چسبانده ها و جریان هنگی و ... است که به اشخاص، جمعیتفر _عقیدتی  _امنیتی  _سیاسی 

کنند بر این اساس و تفکر است که چون در حال  خط مشی کارشناسان امنیتی و این گروه که با یکدیگر به صورت موازي کار می

 اکنند، از اینرو آنها نیز از مراجع تقلید فتو جنگ با جبهه کفر و نفاق هستند و دشمنان براي پیشبرد اهدافشان توطئه و نیرنگ می

متوسل به خدعه، دسیسه، دروغ و ... در قبال هر فرد، گروه، جمعیت یا جریانی که تصور کنند در  توانند متقابالً اند که می گرفته

  داف مورد نظر مملکت و مصلحت نظام نباشد، شده و پایبند اصول اخالقی و ... نباشند.هجهت ا

اي داده شده، بطوریکه می توانند رأساً بعنوان شاکی  نهاد، جایگاه قانونی ویژه جدید هم به این تشکالت امنیتی بظاهر مردمدر قانون 

تعریف شده) مورد قبول قوه  يها خصوصی، متخصصین و کارشناسان هر رشته مورد نیاز (بستگی به نوع تهاجم و هجمه علیه سوژه

عقیدتی و ...) اعالم شکایت و جرم نموده، کیفرخواست تنظیم  _امنیتی  _ها و ... (سیاسی  ها، جریان قضائیه و ... علیه افراد، جمعیت

و صادر کرده، اقدام به بازجویی نموده، در جلسات دادگاه حاضر و سوال طرح نموده و قضاوت کنند و در نهایت حکم مورد نظر خود 

هاي  ها نیز موظف به ترتیب اثر دادن به خواسته سفارش دهند و قضات دادگاههاي انقالب)  را به قاضی دادگاه (بطور عمده دادگاه

  باشند (طبق نوار لو رفته و افشا شده آقاي محمودرضا قاسمی نماینده و سخنگوي کارشناسان امنیتی ثاراهللا). آنها نیز می



اند (البته در باطن همه  ی واگذار کردهامنیتی خود را به بخش خصوص _هاي پلیسی  نهادي امنیتی، بخشی از فعالیتدر حقیقت، 

امنیتی هستند). این تشکالت که توسط کارشناسان مجرب امنیتی (با تخصص جنگ روانی، ترور  دیده افراد مامورین آموزش

برخورد  و از قیافه و بیان خوب و خوششخصیتی و ...) اداره می شوند، بطور عمده از افراد جوان که در کسوت روحانی هستند 

مانند: حجت  -نتخاب شده و صورت خود را بخوبی آرایش می کنند (ریش و سبیل خط کشی شده و زیر ابروي درست شده ا

االسالم و المسلمین حمیدرضا مظاهري سیف) تا بتوانند خود را روحانی و روشنفکر امروزي و متجدد (نه روحانی سنتی) و مردمی 

هاي مورد نظر امعه ارتباط برقرار کرده و ترفندو اهل مباحث روشنفکرانه نشان داده و بنحو بهتري با نسل جوان و تحصیلکرده ج

  هاي مورد نظر خود اقدام کنند. بر علیه افراد و جریانخود را پیاده و 

ها و مطالب ی، افترا و ... بر اساس طرح ادعاترفند فعالیتی این گروه مبنی بر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ترور شخصیت

ها و  ادیوئی، برگزاري همایشهاي ر ها، برنامه ها و فیلم اثبات نشده از طریق چاپ و نشر کتب، مجالت، مقاالت، ساخت و پخش کلیپ

ها و ... درحالیکه این اعمال مزورانه طبق نظر هفت تن  با استفاده از امکانات بیت المال به خدمت گرفتن رسانه ملی و سایر رسانه... 

  فعل حرام محسوب می شود. 95از مراجع محترم تقلید در بهمن ماه 

... با قرار عمده با خلع و منع دفاع افراد و ان امنیتی صورت می گیرد که بطورریزي کارشناس این فعالیت ها با هماهنگی و برنامه

دادن همزمان آنها در حصر در بازداشتگاه امنیتی به صورت قرنطینه که در واقع بمنظور سلب هرگونه امکان دفاع و پاسخگوئی به 

که وکیل باشد، مورد تهدید قرار گرفته، در غیر برآید در صورتیباشد و هر کسی هم که در صدد دفاع  الذکر می هجمه هاي فوق

سازي و درست کردن پاپوش اقدام به دستگیري و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی میکنند تا کسی جرات  اینصورت از طریق پرونده

ونی اینجانب و ...) سازي و دستگیري همسرم و تعداد بسیار زیادي از شاگردان موسسه قان اعتراض نداشته باشد (بعنوان نمونه: پرونده

بنابراین کارشناسان امنیتی از یکطرف در داخل قرنطینه بازداشتگاه با زیر فشار قرار دادن متهم به طرق مختلف، تهدید خانواده، 

 هاي روحی و جسمی و ... افراد را وادار به ارائه اعترافات زوري کذب دیکته شده و انجام مصاحبه و ... نموده و این اعمال شکنجه

هاي  نمایند و شرح و استنادات کلیه فعالیت پراکنی می تشکالت نیز در بیرون در افکار عمومی مبادرت به تبلیغات سوء و لجن

ها و ... را بعنوان تحقیقات  هاي رادیو و تلویزیونی، همایش ها، برنامه ها و کلیپ تبلیغاتی خود را شامل کتب، مجالت، مقاالت، فیلم

کنند بدون آنکه هیچکدام از این مدارك بظاهر مستند در دادگاهی به اثبات  مه پرونده و کیفرخواست میکارشناسی مستند، ضمی

رسیده باشد و قاضی نیز بدون آنکه مدارك و استنادات اثباتی آنها را بخواهد، در زمره مستندات کیفرخواست تلقی و ترتیب اثر 

ندارد و شکایات متهم (که امکانش براي او فراهم نیست مگر از طریق  میدهد و اعتراضات متهم نیز هیچ تاثیري در این روند

اعتصاب غذا و ...) و وکیلش نیز در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نمیگیرد و در صورتی هم که در دادگاهی مطرح شود، بالفاصله 

ب با ضمیمه کردن چنین مستندات جعلی که مامورین امنیتی، از آن دادگاه حکم منع تعقیب و برائت دریافت میکنند. به این ترتی

از طریق نشر در افکار عمومی تهیه شده، خالء ناشی از فقدان دالیل و مدارك معتبر قانونی در پرونده جبران و پوشش داده میشود 

هایت او را حذف تا بتوانند اقدامات مورد نظر خود را تحت این پوشش به اجرا درآورده و ضمن ترور شخصیتی در افکار عمومی، در ن

  فیزیکی با سوء استفاده از قانون نمایند. 

از اینرو، اینجانب بعنوانی یکی از قربانیان چنین شگرد غیرانسانی، برخی از موارد این توطئه و دسیسه را بشرح ذیل به اطالع 

  میرساند: 



از طریق زدن  :اثبات در دادگاههاي مجعول و موهوم، کذب و ناروا و عناوین مجرمانه قبل از  استفاده از برچسب - 1

به موسسه فرهنگی هنري (عرفان کیهانی حلقه) قانونی اینجانب به » فرقه ضاله«و » فرقه«هاي دروغین و پاپوش امنیتی  برچسب

هاي آموزشی شامل:  هاي تخصصی ... فعالیت نشست - اي مطالعه - (موضوع فعالیت موسسه: خدمات پژوهشی 20115شماره ثبت 

رهنگ هاي گروهی شامل: ...آموزش دروس عرفان و فلسفه، بمنظور شناسائی ف م انسانی، ایجاد مدرسه عرفان و ... فعالیتقرآن و علو

ایجاد مراکز و نمایندگی در سایر نقاط کشور، برقراري ارتباط با مراکز فرهنگی و پژوهشی داخل و  -و هنر اصیل ایرانی و اسالمی

) استاي اهداف و منافع موسسه باشد.هرگونه فعالیت فرهنگی و هنري که در ر - رهنگی و ... المللی، انجام کلیه مبادالت ف بین

همچنین به افرادي که به صورت قانونی با پر کردن فرم ثبت نام، پرداخت شهریه، ارائه عکس، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی در 

ب که توسط ناشرین از وزارت محترم ارشاد، کسب مجوز، چاپ و اند (با تدریس کتب قانونی تالیفی اینجان هاي آن شرکت کرده دوره

هاي  به من، بعنوان مدیر این موسسه و اقدام به انجام مکاتبات و گرفتن استعالم» سرکرده فرقه«اند) و زدن برچسب  منتشر شده

هاي ساختگی قبل از  از این برچسبهاي محرمانه بی پایه و اساس و ... با استفاده  دار خالف واقع، درست کردن بولتن سفارشی جهت

اینکه چنین اتهاماتی به من تفهیم و در دادگاهی به اثبات رسیده باشد و ارتکاب جرمی با ارائه اسناد و مدارك قانونی محرز گردد. 

مجعول هاي  در واقع دستگیري و اقدام به بازداشت موقت من آن هم به مدت چندین سال، صرفاً با سوءاستفاده از همین برچسب

  موهومی صورت گرفته است. 

طرح استفتاي متقلبانه بر مبناي فرضیات کذب و انتساب آنها به اینجانب و اخذ فتاواي سه تن از مراجع تقلید بر  -2

فرضیاتی که در مورد من صدق نمیکرده و در هیچ دادگاهی نیز به اثبات نرسیده؛ یعنی در واقع قبل از اینکه طرح این  :این اساس

ات در مورد من محرز و در دادگاهی به اثبات رسیده باشد بر اساس آن از مراجع محترم تقلید (آقایان مکارم شیرازي، علوي فرضی

باشد،  گرگانی و صافی گلپایگانی) فتوا اخذ شده و سپس با سوءاستفاده از آنها اقداماتی بشرح اجمالی زیر که بدون شک مجرمانه می

  صورت گرفته است:

  اقدام به بازداشت موقت من با استناد به این فتواها -

جایگزین کردن این سه فتوا با پانزده فتواي جعلی دیگر به نام، مهر و امضاي پانزده تن از مراجع محترم تقلید مبنی بر صدور  -

هاي  سازي متعاقباً اقدام به صحنه هاي کذب ارتداد، ساب النبی(ص)، افساد فی االرض و ... حکم اعدام از سوي آنها براي من به اتهام

  اعدام بمنظور اعمال فشار و گرفتن اقاریر و اعترافات زوري دیکته شده کذب و ...

هاي قانونی اینجانب که توسط چهار ناشر با اخذ مجوز قانونی وزارت محترم ارشاد به دفعات متعدد با تیراژ باال چاپ  معرفی کتاب -

 در اشاره مورد کذب فرضیات که استفتا در مطلب این ذکر با صرفاً( فتواها این به استناد با ضاله کتباند، بعنوان  و منتشر شده

 زدن آتش به اقدام و باشد رسیده اثبات به دادگاهى هیچ در فوق فرضیات که آن بدون ؛)است شده قید نیز اینجانب درکتب استفتا،

 موسسه، انبارهاى و دفاتر موسسه، از من دستگیرى هنگام به که...  و مقاالت مربوطه، گزارشات و تحقیقاتى مجالت کتب، کلیه

 نسخه و ها نمونه با آنها کردن بمنظورجایگزین( دادرسى خاتمه از قبل و فتواها این به استناد با بودند شده آورى جمع...  و منزل

 ). امنیتى کارشناسان توسط خود جعلى هاى



 ضاله شخصیتى، ترور اکاذیب، نشر جهت در مکرر دفعات به ها رسانه سایر و ملى رسانه از) شیطان حلقه( فیلم پخش و ساخت -

 .الذکر فوق صادره فتواهاى به استناد با الذکر فوق کُتب خواندن

 ها هد انتشار و چاپ طریق از :... و سازى مستند سازى، مدرك شخصیتى، ترور عمومى، اذهان تشویش اکاذیب، نشر - 3

 رسانه از آنها پخش و کلیپ و فیلم ها ده ساخت و تهیه...  و شده تحریف جعلى، کذب، مطالب ارائه با مقاله صدها مجله، کتاب، جلد

 و واقع خالف مطالب و آمده بعمل کذب ادعاهاى اینکه از قبل...  و همایش ها ده برگزارى رادیوئى، برنامه ها ده ها، رسانه سایر و ملى

  .باشد رسیده اثبات به دادگاهى در شده مطرح افتراآمیز

 و عمومى افکار فریب جهت در کذب و ساختگى مستندات ارائه با کتاب صورت به کیفرخواست موهومات انتشار - 4

 و هماهنگى ماحصل فوق کتاب که دروغین ادعاى این با »اسارت حلقه« کتاب انتشار با :کیفرخواست دادن جلوه مستند

 مصاحبه من با هرگز ها، سال این خالل در خبرنگارى هیچ درحالیکه( متهم بعنوان من با »رسا خبرگزارى« و خبرنگاران مصاحبه

 افتراآمیز و دروغین ادعاهاى و مطالب مزورانه، شگرد این با نتیجه در که مطلع بعنوان پرونده) امنیتى( کارشناس و) است نکرده

 تحقیقاتى کار یک بعنوان و گنجانیده کتاب این در را دیگر وکذب واقع خالف مطالب کلى اضافه به کیفرخواست در شده مطرح

 پرونده ضمیمه و نموده سازى سند و مدرك عمومى، افکار در اینجانب شخصیتى ترور و اکاذیب نشر ضمن شده، مستند کارشناسى

  .بیاید نظر به مدارك و دالیل به مستند و مدلل پرونده تا اند کرده

 سال از دفاعیات استنادات برگ 50 و دفاعیات A4 برگ 250 ارائه عدم :... و پرونده چیدمان دفاعیات، در تصرف و دخل -5

 آقاى( پرونده امنیتى کارشناس از شکایت طریق از نیز جوابیه دفاعیات از A4 برگ 190( آنها شدن مفقود و دادگاه به کنون تا 91

 مطالب تکرار آن، نبودن تاریخ به پرونده، به نامربوط مطالب کردن اضافه همچنین. شد تحویل دادگاه به گذشته سال ،)رحیمى

 …و کذب و واقع خالف

 :آید بعمل قانونى رسیدگى وقت اسرع در زیر موارد به است خواهشمند فوق، اجمالى توضیحات به عنایت با بنابراین،

 ).اسدى آقاى - 89 سال امنیت دادسراى پنجم شعبه بازپرس توسط( اینجانب علیه بر متقلبانه استفتاى طرح به نسبت شکایت -

 جایگزین و دادرسى خاتمه از قبل و دادگاه در جرم اثبات از قبل اینجانب تألیفى...  و قانونى کتب زدن آتش به نسبت شکایت -

 ... و جعلى مطالب با آنها کردن

 .فوق بشرح کنون تا 91 سال از دفاعیات ارائه عدم به نسبت شکایت -

 شده ذکر طُرق از...  و شخصیتى ترور اکاذیب، نشر عوامل به نسبت شکایت -

 در دفاع از جلوگیرى و اوین الف - 2 امنیتى بازداشتگاه قرنطینه در موقت بازداشت در مدت طوالنى نگهدارى به نسبت شکایت -

 الذکر فوق شگردهاى مقابل



 بمنظور خانواده محیط در هراس و رعب ایجاد و همسرم مکرر هاى تعدى و تهدید حبس، سازى، پرونده به نسبت شکایت -

 شکایات پیگیرى و ارائه از ایشان کردن محدود

 بیطرفى عدم اسدى، بازپرس ارتکابى جرایم مورد در) کنون تا 90 سال از( من قبلى شکایات به رسیدگى عدم به نسبت شکایت -

 بمدت روانپزشکى معالجات انجام بهانه به مغزى شستشوى تهدید، فشار، اعمال خصوص در داخل امنیتى کارشناسان ها، دادگاه

 ... و جسمى و روحى شکنجه ،)پیوست -  ملى رسانه از شده پخش حقیقت بسوى فیلم استناد به( ماه هفت

 اینجانب موسسه قانونى غیر انحالل به نسبت شکایت -

 

 با آرزوي توفیق الهی

 محمدعلی طاهري

3/4/96  

  








	نامه.pdf
	شکایت محمدعلی طاهری از بازجویان پرونده.pdf
	3.jpg
	1.jpg
	2.jpg

	3.jpg



