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باسمه تعالی

کمیسیون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی

(شکوائیه شماره ۲)

با سالم و نثار دعای خیر

احـترامـاً بـا تـوجـه بـه دسـتگیری و بـازداشـت مـوقـت غـیرقـانـونـی ایـنجانـب (بـدلـیل عـدم وجـود 
هــــرگــــونــــه دلــــیل و مــــدرک جهــــت صــــدور حــــکم جــــلب) بــــه اتــــهامــــات عــــضویــــت در ســــازمــــان 
چــــریــــکهای فــــدایــــی خــــلق و... در تــــاریــــخ ۸۹/۱/۲۹ و مجــــدداً تــــفهیم اتــــهام و بــــازداشــــت 
مـوقـت غـیرقـانـونـی بـه اتـهام افـساد فـی االرض (بـعلت عـدم تـطابـق بـا قـانـون) و هـمچنین 
اتـهامـات ارتـداد، سـاب الـنبی (ص) و... (بـه عـلت اسـتناد غـیرقـانـونـی بـه فـتاوای مـراجـع 
عـــظام تـــقلید و عـــدم وجـــود هـــرگـــونـــه ادلـــه اثـــبات) در تـــاریـــخ ۹۰/۲/۱۴، اکـــنون کـــه پـــس از 
گـــــذشـــــت حـــــدود هشـــــت ســـــال و صـــــدور مـــــنع تـــــعقیب اتـــــهامـــــات عـــــضویـــــت در ســـــازمـــــان 
چــــریــــکهای فــــدائــــی خــــلق ایــــران، اجــــتماع و تــــبانــــی بــــه قــــصد ارتــــکاب جــــرم عــــلیه امــــنیت 
کــشور، تــرورهــای انــجام شــده، تهــدیــد افــراد مــتعدد، ارتــداد، ســاب الــنبی(ص)، جــنایــت 
عـــلیه تـــمامـــیت جـــسمانـــی افـــراد مـــتعدد، داشـــنت شـــاکـــیان مـــتعدد، تـــشکیک در اعـــتقادات 
مــــذهــــبی هــــزاران نــــفر و... در ســــال ۹۵ و دو بــــار نــــقض حــــکم اعــــدام صــــادره از بــــابــــت 
افــــساد فــــی االرض از ســــوی دیــــوان عــــالــــی مــــحترم کــــشور، در آذر ۹۴ و شهــــریــــور ۹۶ 
بــدلــیل عــدم مــطابــقت اتــهام انــتسابــی بــا قــانــون قــدیــم (کــه بــه هــمین عــلت بــرای آن اصــال 
نــمی بــایســتی قــرار بــازداشــت مــوقــت صــادر میشــد و یــا در هــمان دادگــاه بــرگــزار شــده 
ســـال ۹۰، بـــرائـــت آن صـــادر شـــده بـــود) و هـــمچنین عـــدم تـــطابـــق بـــا هـــیچ یـــک از مـــوارد 
مــــطروحــــه در مــــاده ۲۸۶ قــــانــــون جــــدیــــد ۹۲ جــــرم افــــساد فــــی االرض و صــــدور حــــکم بــــا 

�1



اســتناد بــه قــانــون مــوخــرالــتصویــب ۹۲ کــه بــا ارجــاع پــرونــده بــه دادگــاه هــم عــرض (طــبق 
بـند۴ قـسمت ب مـاده ۴۶۹ ا.د.ک) مـی بـایسـتی بـا مـتابـعت از آرای دیـوان عـالـی مـحترم 
در مــاهــیت رســیدگــی و انــشای رای کــند کــه بــا در نــظر گــرفــنت نــقض مــاهــیتی و شــکلی 
اتـهام انـتسابـی مـطابـق آنـچه کـه تـوضـیح داده شـد و مـردود بـودن اتـهام انـتسابـی بـطور 
کـــلی، عـــدم وجـــود نـــقص در پـــرونـــده، عـــدم وجـــاهـــت قـــانـــونـــی اســـتناد بـــه فـــتاوای مـــراجـــع 
مـحترم تـقلید، عـدم وجـود هـرگـونـه اتـهام دیـگری، عـدم وجـود شـاکـی خـصوصـی و... پـس 

از برگزاری چهار دوره جلسات دادگاه غیرقانونی، رای برائت صادر میشد.
امــا مــتاســفانــه قــاضــی صــلواتــی بــعنوان ریــاســت شــعبه هــم عــرض، بــجای انــشای رای 
طـــبق نـــظر دیـــوان مـــحترم، ضـــمن عـــزل غـــیرمســـتقیم وکـــالی اصـــلی پـــرونـــده هشـــت ســـالـــه 
ایـــنجانـــب، بـــه اتـــفاق یـــکی دیـــگر از کـــارشـــناســـان امـــنیتی پـــرونـــده (آقـــای محـــمدحـــسین 
صـدرا عـلوی)، صـدور بـرائـت از ایـن اتـهام و بسـته شـدن پـرونـده آنـرا مشـروط بـه پـذیـرش 
و قــبول اتــهام دیــگری و تــمکین در مــقابــل آن نــموده تــا بــه ایــن شــرط بــه مــن اجــازه داده 
شـــــود پـــــس از چـــــندســـــال دیـــــگر تحـــــمل حـــــبس نـــــجات پـــــیدا کـــــرده و آزاد شـــــوم (کـــــه طـــــی 
جـــلسات مـــتعدد نـــظر کـــارشـــناســـان امـــنیتی مـــبنی بـــر قـــبول مـــاده ۴۹۸ جـــرم اقـــدام عـــلیه 
امـنیت کـشور بـود کـه بـا عـدم قـبول مـن، قـاضـی صـلواتـی بـر مـبنای تـبصره مـاده رد شـده 
۲۸۶، مــحکومــیت ۵ ســال حــبس غــیرقــانــونــی صــادر نــموده اســت) بــدیــهی اســت کــه ایــن 
گــروکــشی کــه تــحت پــوشــش قــانــون صــورت مــیگیرد، عــملی مجــرمــانــه و نــیرنــگی آشــکار 

می باشد.
ایـــن شـــگرد مـــکارانـــه بـــمنظور جـــلوگـــیری از درخـــواســـت ضـــرر و زیـــان مـــادی و مـــعنوی و 
اعــاده حــیثیت بــواســطه دســتگیری و بــازداشــت مــوقــت غــیرقــانــونــی و... ارائــه شــکایــات از 
رفــتارهــا و اقــدامــات مجــرمــانــه بــازپــرس اســدی، کــارشــناســان امــنیتی و قــضات پــرونــده، 
عــدم اســترداد امــوال غــارت شــده بــدون رســید، مــفقود نــمودن ۲۵۰ بــرگ از دفــاعــیاتــم از 
اوایـل سـال ۹۲ تـاکـنون، هـمچنین جـلوگـیری از آشـکار شـدن تـبهکاریـهای سـازمـان یـافـته 
بـــا اهـــداف مـــشکوک بـــمنظور ســـیاســـی کـــردن جـــریـــانـــهای غـــیرســـیاســـی، فـــرقـــه ســـازی، 
ایـجاد نـارضـایـتی و... بـربـاد دادن حـیثیت «ثـاراهلل» بـواسـطه نشـر اکـاذیـب و طـرح ایـن 
هـمه افـتراهـا، بهـتان هـا در سـطح گسـترده بـدون در دسـت داشـنت مـدارک الزم و کـافـی 
و مـــعتبر کـــه صـــرفـــاً بـــا اســـتناد بـــه چـــند کـــلیپ جـــعلی کـــوتـــاه مـــنقطع، جـــزوات جـــعلی و... 
اقــدامــات مجــرمــانــه خــود را در تــبانــی بــا یــکدیــگر در طــول هشــت ســال گــذشــته، مــدیــریــت 

کرده اند.
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ایـن در حـالـی اسـت کـه پـس از ارتـکاب ایـنهمه جـرائـم، تخـلفات، ظـلم و سـتم و... نسـبت 
بـه مـن و خـانـواده ام، ایـنک بـجای عـذر خـواهـی و حـاللـیت طـلبیدن، بـا کـمال بـی شـرمـی و 
وقـاحـت بـرای نـجات خـود از ایـنهمه رسـوائـی، بـاز هـم بـدنـبال ارتـکاب اعـمال نـاعـادالنـه و 
مـــزورانـــه دیـــگری بـــه پشـــتوانـــه حـــمایـــتی کـــه از طـــرف قـــانـــون بـــه غـــلط از آن بـــرخـــوردارنـــد، 

می باشند.
لــذا بــاعــنایــت بــه مــطالــب پــیش گــفته بــعنوان مــقدمــه، بــدیــنوســیله شــکایــت خــود را از مــقام 
هـای قـضائـی در قـسمت A بـه شـرح زیـر جهـت هـرگـونـه بـررسـی و اقـدام قـانـونـی تـقدیـم 
مـیدارد (پـیرو شـکایـت مـورخ ۹۶/۱۰/۹ و عـدم هـرگـونـه رسـیدگـی از جـانـب آن کـمیسیون 
مــــحترم تــــاکــــنون عــــلیرغــــم پــــیگیری هــــای مــــکرر ایــــنجانــــب و وکــــالیــــم) هــــمچنین اشــــاره بــــه 

. B بازبینی قوانین - معایب و کاستی های آنها در قسمت

با تقدیم احترام
محمدعلی طاهری
۹۷/۱/۱۸
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A قسمت

 شکایات

بـــازپـــرس اســـدی، بـــازپـــرس شـــعبه پنجـــم دادســـرای شـــهید مـــقدس در ســـال ۹۰ (پـــیرو *
شکایات ارائه شده از سال ۹۰ تاکنون):

۱) اقـــدام بـــه اخـــذ فـــتواهـــای مـــتقلبانـــه و مـــزورانـــه از ســـه تـــن از مـــراجـــع مـــحترم تـــقلید از 
طـــــریـــــق طـــــرح فـــــرضـــــیات کـــــذب و نـــــاروا در اســـــتفتاء و نســـــبت دادن آنـــــها بـــــه ایـــــنجانـــــب 
بـــطوریـــکه عـــلی الـــقاعـــده پـــاســـخ مـــراجـــع بـــه ایـــن فـــرضـــیات، ارتـــداد، افـــساد و... بـــاشـــد. 
سـپس بـا اسـتناد بـه ایـن فـتواهـا کـه سـال ۸۹ اخـذ شـده، مـبادرت بـه اقـدامـات غـیرقـانـونـی 

بر علیه من نموده، از جمله:
الـــف) صـــدور حـــکم بـــازداشـــت مـــوقـــت غـــیرقـــانـــونـــی مـــن بـــه اتـــهامـــات ارتـــداد، ســـاب الـــنبی 
(ص) در تــاریــخ ۹۰/۲/۱۴ بــا اســتناد نــامــوجــه، مــتقلبانــه و غــیرقــانــونــی بــه فــتواهــای فــوق 
کـه صـرف نـظر از کـذب و مـوهـومـی بـودن فـرضـیات و ادعـاهـای مـطروحـه، مـتقلبانـه بـودن 
شــگرد اســتفتاء و... طــبق بــند ســادســاً دیــوان عــالــی مــحترم کــشور در آذر ۹۴، بــا وجــود 
قـــانـــون مـــجازات اســـالمـــی، اســـتناد بـــه فـــتواهـــای مـــراجـــع عـــظام تـــقلید، وجـــاهـــت قـــانـــونـــی 
نـدارد کـه در نـتیجه صـدور قـرار بـازداشـت مـوقـت مـن و سـایـر اقـدامـات صـورت گـرفـته بـا 
ایـــن تـــرفـــند، غـــیر قـــانـــونـــی بـــوده اســـت. در ضـــمن مـــنع تـــعقیب اتـــهامـــات فـــوق بـــدلـــیل عـــدم 

وجود ادله اثبات جهت ارائه به دیوان عالی، در تاریخ ۹۵/۴/۱۳ صادر شده است.
ب) صدور قرار ممنوع الخروجی اینجانب در تاریخ ۸۹/۱۲/۲۱ به این استناد.

پ) صـــــدور بـــــرخـــــی از آرای نـــــاحـــــق و غـــــیرقـــــانـــــونـــــی مـــــحکومـــــیت در ســـــال ۹۰ در دادگـــــاه 
بـــرگـــزار شـــده تـــوســـط قـــاضـــی پـــیرعـــباســـی از جـــمله صـــدور حـــکم امـــحاء کـــتب، مـــجالت، 
مـقاالت و تـولـیدات فـرهـنگی تـألـیفی ایـنجانـب بـا اسـتناد بـه ایـن فـتواهـای مـتقلبانـه قـبل از 
خـاتـمه دادرسـی کـه در نـتیجه، ایـن اقـالم کـه بـه هـنگام دسـتگیری مـن جـمع آوری شـده، 
بــــه بــــیابــــان هــــای اطــــراف تهــــران مــــنتقل و در حــــضور همســــر و خــــواهــــرزاده ام بــــه آتــــش 

کشیده شده و متعاقبا نسخه های جعلی جایگزین و منتشر شده است.
ت) مــــــورد اســــــتناد قــــــرار گــــــرفــــــنت بــــــعنوان یــــــکی از دالیــــــل مــــــحکم و مــــــتقن صــــــدور آرای 

غیرقانونی اعدام به اتهام افساد فی االرض درسال های ۹۴ و ۹۶
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ث) مــــورد اســــتناد قــــرار گــــرفــــنت جهــــت نشــــر اکــــاذیــــب از جــــمله اســــتناد در فــــیلم «حــــلقه 
شیطان» و پخش مکرر آن از رسانه ملی و سایر رسانه ها و...

۲) ارائــه پــانــزده حــکم جــعلی اعــدام (بــجای ســه فــتوای اخــذ شــده فــوق الــذکــر)، بــا ایــن 
ادعـا کـه ایـن حـکم هـا از سـوی پـانـزده تـن از مـراجـع عـظام تـقلید، پـس از مـطالـعه کـتب، 
مــجالت و مــقاالت و بــررســی مــوضــوعــات آمــوزشــی مــوســسه مــن صــادر شــده اســت و بــا 
ایـن شـگرد مجـرمـانـه و کـثیف زمـینه ایـجاد رعـب و وحشـت تـوسـط کـارشـناسـان امـنیتی را 
از طـــریـــق صـــحنه ســـازی هـــای اعـــدام و... بـــمنظور گـــرفـــنت اعـــترافـــات کـــذب دیـــکته شـــده 
زوری و... فـــــراهـــــم نـــــموده اســـــت (در حـــــالـــــیکه مـــــدتـــــها بـــــود در دادگـــــاه از طـــــریـــــق وکـــــیلم 
فــــهمیدم کــــه اصــــال چــــنین حــــکم هــــای اعــــدامــــی صــــادر نشــــده و آنــــهایــــی را کــــه بــــازپــــرس 
اسـدی بـه مـن نـشان داده، جـعلی بـوده انـد و ایـشان فـقط بـا تـوضـیحات فـوق، از سـه تـن 

از مراجع محترم تقلید استفتاء نموده است).
۳) صـــدور قـــرار بـــازداشـــت مـــوقـــت غـــیرقـــانـــونـــی بـــه اتـــهام افـــساد فـــی االرض در تـــاریـــخ 
۹۰/۲/۱۴ (بـــدلـــیل عـــدم تـــطابـــق بـــا قـــانـــون در زمـــان صـــدور قـــرار مـــربـــوطـــه و عـــالـــم بـــودن 

ایشان به آن.)
۴) گــرفــنت مــصاحــبه کــذب دیــکته شــده زوری از طــریــق تهــدیــد مــن بــه صــدمــه رســانــدن بــه 
خــانــواده در صــورت عــدم تــمکین، فــریــب و اغــوا و... بــا تــبانــی و هــمدســتی کــارشــناســان 
امــنیتی پــرونــده. ایــن مــصاحــبه هــمچنین مــورد اســتناد قــاضــی پــیرعــباســی جهــت صــدور 
مـحکومـیت بـرای چـند اتـهام در سـال ۹۰ قـرار گـرفـته و پـس از آن نـیز بـه تـقاضـای اعـاده 

دادرسی من رسیدگی نشده است.
۵) صـــدور مـــجوز پـــخش قـــسمتهایـــی از مـــصاحـــبه فـــوق الـــذکـــر از رســـانـــه مـــلی از جـــمله 
اخـــبار ۲۰:۳۰ در تـــیر ۹۰ و مـــعرفـــی ایـــنجانـــب بـــعنوان شـــیاد و کـــالهـــبردار و... بـــمنظور 

فراخوان شاکی خصوصی
۶) مـــفتوح گـــذاشـــنت غـــیرقـــانـــونـــی پـــرونـــده اتـــهامـــات انـــتسابـــی فـــاقـــد ادلـــه اثـــبات (مـــانـــند 
عـضویـت در سـازمـان چـریـکهای فـدائـی خـلق و... کـه درسـال ۹۵ بـرای آنـها مـنع تـعقیب 

صادر شد.)
۷) اعــمال فــشار و تهــدیــد بــمنظور گــرفــنت اعــترافــات کــذب و قــبول کــردن اتــهامــات ارتــداد 
و... کــه در مــنت حــکم هــای جــعلی اعــدام نســبت بــه مــن تــوســط مــراجــع تــقلید تــایــید شــده 

بود.
۸) سـوء اسـتفاده ابـزاری از جـایـگاه سـیاسـی - اجـتماعـی مـراجـع مـحترم تـقلید و مهـر و 

امضای آنها در جهت پیشبرد مقاصد شوم و غیرقانونی سازمان یافته خود.
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۹) خــــالــــی گــــذاشــــنت جــــای بــــرخــــی از ســــواالت (س) در بــــرگــــه بــــازجــــوئــــی و ارائــــه ســــوال 
بــصورت شــفاهــی و یــا در بــرگــه کــاغــذ بــاطــله جــداگــانــه و گــرفــنت جــواب آن در محــل (ج) 

در برگه بازجوئی.
۱۰) جـلوگـیری و مـمانـعت از دادن اعـتراض بـه تـمدیـد بـازداشـت مـوقـت تـاریـخ ۹۰/۴/۱۴ 

به بهانه های واهی، وعده های پوچ، اغوا و فریب.
۱۱) نقض ماده ۳ (آ.د.ک) و عدم بیطرفی و تبانی با کارشناسان امنیتی پرونده

الزم بـه ذکـر اسـت بـا شـکایـت هـای مـکرر بـعمل آمـده از بـازپـرس اسـدی از سـال ۹۰، *
قــرار مــنع تــعقیب نــامــبرده در تــاریــخ ۹۴/۱/۱۸ از ســوی شــعبه ۱۵ بــازپــرســی نــاحــیه 
۲۸ تهـــران صـــادر شـــده بـــدون آنـــکه ایـــنجانـــب بـــعنوان شـــاکـــی بـــه ایـــن شـــعبه احـــضار 
شــــــده بــــــاشــــــم و هــــــمچنین بــــــجای بــــــازداشــــــتگاه بــــــه مــــــنزل ابــــــالغ گــــــردیــــــد! کــــــه پــــــس از 
دســـــــترســـــــی بـــــــسیار مـــــــشکل بـــــــه ایـــــــن ابـــــــالغـــــــیه (بـــــــدلـــــــیل مـــــــمانـــــــعت از تـــــــحویـــــــل آن در 
بــــازداشــــتگاه)، عــــلیرغــــم دادن اعــــتراض نســــبت بــــه حــــکم صــــادره در تــــاریــــخ ۹۴/۱/۳۱ 
بــــدون هــــیچگونــــه رســــیدگــــی بــــه اعــــتراض مــــن، قــــرار مــــنع تــــعقیب ایــــشان قــــطعی شــــد 
(مــــتعاقــــباً از شــــعبه ۱۵ بــــازپــــرســــی نــــاحــــیه ۲۸ تهــــران نــــیز در تــــاریــــخ ۹۴/۲/۱ بــــعلت 

صدور این حکم طرح شکایت نمودم که به آنهم تاکنون رسیدگی نشده است).

* جناب قاضی پیرعباسی (پیرو شکایات ارائه شده از سال ۹۱ تاکنون)

۱) پـــذیـــرفـــنت و مـــفتوح گـــذاشـــنت غـــیرقـــانـــونـــی پـــرونـــده اتـــهام افـــساد فـــی االرض انـــتسابـــی 
بـــدلـــیل عـــدم انـــطباق اقـــدامـــات کـــذب انـــتسابـــی بـــا مـــواد ۱۸۳ تـــا ۱۸۸ قـــانـــون قـــدیـــم جـــرم 
افــساد فــی االرض در زمــان بــرگــزاری جــلسات دادگــاه در ســال ۹۰ کــه مــی بــایســتی بــه 
هــمین دلــیل حــکم بــرائــت ایــنجانــب را از اتــهام انــتسابــی صــادر مــیکرد. ضــمن ایــنکه بــه 
مــــــــن و وکــــــــیلم در پــــــــایــــــــان جــــــــلسه اول دادگــــــــاه درتــــــــاریــــــــخ ۹۰/۷/۱۷ و پــــــــس از قــــــــرائــــــــت 
کـیفرخـواسـت در تـایـید تـذکـر وکـیلم درمـورد فـوق الـذکـر و پـاسـخ بـه ایـنجانـب در خـصوص 
نـــحوه مـــدیـــریـــت زمـــان بـــمنظور اخـــتصاص وقـــت کـــافـــی بـــرای جـــواب دادن بـــه کـــلیه مـــوارد 
مـطرح شـده در کـیفرخـواسـت ۵۰ صـفحه ای، ایـشان گـفتند کـه بـه دلـیل ذکـر شـده فـوق، 
ایـن اتـهام را نـپذیـرفـته انـد و نـیازی بـه پـاسـخگوئـی مـن نـمی بـاشـد و فـقط بـه چـند مـورد از 
ســایــر اتــهامــات مــانــند کســب مــال نــامشــروع و... جــواب بــدهــم (هــرچــند کــه طــبق نــوار لــو 
رفـــــته و افـــــشا شـــــده ســـــخنگوی کـــــارشـــــناســـــان امـــــنیتی ثـــــاراهلل، بـــــه قـــــاضـــــی پـــــیرعـــــباســـــی 
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سـفارش صـدور حـکم اعـدام مـرا بـابـت اتـهام افـساد فـی االرض داده انـد و چـون ایـشان 
قـبول نـکرده، وی را بـه دادگـاه خـانـواده مـنتقل نـموده و بـا جـایـگزیـنی قـاضـی احـمدزاده 
بـــجای ایـــشان در تـــصدی ریـــاســـت شـــعبه ۲۶ هـــمین پـــیشنهاد را بـــه قـــاضـــی احـــمدزاده 
داده  انــد و او را تهــدیــد کــرده  انــد کــه اگــر حــکم اعــدام مــرا صــادر نــکند، ایــشان را نــیز 
مـــانـــند قـــاضـــی پـــیرعـــباســـی بـــه دادگـــاه خـــانـــواده تـــبعید خـــواهـــند کـــرد و او هـــم پـــذیـــرفـــته و 
بـصورت غـیرقـانـونـی و بـا اسـتناد بـه مـاده ۲۸۶ قـانـون جـدیـد دو بـار حـکم اعـدام صـادر 

نموده است).
۲) صـدور مـحکومـیت بـرای اتـهامـات بـدون وجـود ادلـه اثـبات و پـذیـرفـنت اسـناد و مـدارک 
جـــعلی (کـــلیپهای صـــوتـــی و تـــصویـــری کـــوتـــاه و مـــنقطع جـــعلی و جـــزوات جـــعلی) بـــدون 

انجام تحقیق کافی در مورد آنها از اینجانب.
۳) صدور محکومیت برای اتهامات خالف واقع مانند کسب مال نامشروع

۴) عـــدم تـــوجـــه بـــه دفـــاعـــیات ایـــنجانـــب و وکـــیلم و هـــمچنین عـــدم تـــوجـــه بـــه شـــکایـــات ارائـــه 
شـده مـن نسـبت بـه اقـدامـات خـالف و مجـرمـانـه صـورت گـرفـته تـوسـط بـازپـرس اسـدی و 
کـــارشـــناســـان امـــنیتی پـــرونـــده در مـــورد گـــرفـــنت اعـــتراف و مـــصاحـــبه زوری دیـــکته شـــده، 
حــــکم هــــای جــــعلی اعــــدام و صــــحنه ســــازی هــــای مــــربــــوطــــه و عــــلت چــــهار بــــار اقــــدام بــــه 
خــودکــشی، نــقض آئــین نــامــه دادرســی و حــقوق شهــرونــدی و... در جــلسه دادگــاه مــورخ 

۹۰/۷/۳۰ (با استناد به فیلم دادگاه)
۵) صــدور حــکم امــحاء کــتب و آثــار مــکتوب تــألــیفی ایــنجانــب بــا اســتناد غــیرقــانــونــی بــه 
فــتواهــای ســه تــن از مــراجــع عــظام تــقلید کــه بــا شــگرد مــتقلبانــه تــوســط بــازپــرس اســدی 
اخـــذ شـــده (عـــدم وجـــاهـــت قـــانـــونـــی اســـتناد بـــه فـــتواهـــای مـــراجـــع طـــبق بـــند ســـادســـاً رای 
دیــوان عــالــی مــحترم کــشور در آذر۹۴) قــبل از خــاتــمه دادرســی و فــراهــم نــمودن زمــینه 
چـاپ و نشـر کـتب و جـزوات جـعلی (مـوسـسه هـرگـز جـزوه درسـی نـداشـته اسـت) بـوسـیله 
کـــارشـــناســـان امـــنیتی پـــرونـــده (بـــا اســـتناد بـــه مـــدارک ارائـــه شـــده بـــه دادگـــاه در تـــاریـــخ 
۹۶/۴/۱۹) پـــــس از جـــــمع آوری و بـــــه آتـــــش کـــــشیدن نـــــسخه هـــــای اصـــــلی در بـــــیابـــــان هـــــای 
اطـراف و سـپس ضـمیمه نـمودن ایـن نـسخه هـای جـعلی بـعنوان ادلـه اثـبات مـطالـب کـذب 
و مــوهــومــی مــطرح شــده در کــیفرخــواســت و... ضــمن ایــنکه امــحاء کــردن ایــن مــکتوبــات 

و... قبل از خاتمه دادرسی خالف آشکاری بوده است.
۶)نـــقض مـــاده ۳ (آ. د.ک) وعـــدم بـــیطرفـــی و تـــبانـــی بـــا کـــارشـــناســـان امـــنیتی پـــرونـــده تـــا 

حدود توضیح داده شده فوق.
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جــناب قــاضــی احــمدزاده (پــیرو شــکایــات مــورخ  ۹۵/۹/۲۳ - ۹۵/۱۲/۳ - ۹۶/۷/۱۵ *
- ۹۶/۱۰/۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس):

۱) بـرگـزاری دو دوره جـلسات دادگـاه غـیرقـانـونـی در سـال هـای ۹۳ و ۹۴- ۹۵ و ۹۶ بـه 
عــلت اســتناد بــه قــانــون مــؤخــرالــتصویــب ۹۲ (مــاده ۲۸۶ جــرم افــساد فــی االرض) و دو 
بـــار صـــدور حـــکم غـــیرقـــانـــونـــی اعـــدام در تـــیر ۹۴ و شهـــریـــور ۹۶ در ایـــن رابـــطه کـــه ایـــن 
اعــمال، بــمنزلــه اقــدام بــه قــتل عــمد از طــریــق تخــطی، انحــراف و ســوءاســتفاده از قــانــون 

محسوب میشود؛ زیرا :
) اتـهام وارده نسـبت بـه اقـدامـات کـذب انـتسابـی بـا قـانـون قـدیـم (مـاده ۱۸۳ تـا ۱۸۸)  اوالً
و قــــانــــون مــــوخــــرالــــتصویــــب ۹۲ (مــــاده ۲۸۶) مــــطابــــقت نــــداشــــته و بــــه ایــــن دلــــیل، اتــــهام 

انتسابی ماهیتاً مردود بوده است.
ثــانــیاً) بــرگــزاری جــلسات دادگــاه و صــدور حــکم بــا اســتناد بــه قــانــون مــوخــرالــتصویــب، 

فاقد وجاهت قانونی می باشد (تاریخ تفهیم و بازداشت موقت: ۹۰/۲/۱۴)
۲) عــــدم مــــتابــــعت از آرای دیــــوان عــــالــــی مــــحترم کــــشور صــــادره در آذر۹۴ طــــبق بــــند ۲ 
قــــسمت ب مــــاده ۴۶۹ پــــس از نــــقض حــــکم غــــیرقــــانــــونــــی اعــــدام صــــادره تــــوســــط قــــاضــــی 
احـــمدزاده و اصـــرار در صـــدور مجـــدد حـــکم غـــیرقـــانـــونـــی اعـــدام و عـــدم مـــتابـــعت از رای 
دیـوان کـه دلـیل مـحکمی بـر عـمد بـودن عـمل خـالف ایـشان در اقـدام بـه شـروع قـتل عـمد 

از طریق انحراف از قانون می باشد.
۳) بـــــرگـــــزاری دادگـــــاه هـــــای غـــــیرعـــــلنی بـــــه مـــــنظور مـــــخفی نگهـــــداشـــــنت حـــــقایـــــق پـــــرونـــــده و 

اقدامات غیرقانونی بعمل آمده.
۴) تـداوم بـازداشـت مـوقـت غـیرقـانـونـی از بـابـت اتـهام افـساد فـی االرض بـیش از مهـلت 
مــــقرر در قــــانــــون کــــه از تــــاریــــخ ۹۰/۲/۱۴ از ایــــن بــــابــــت آغــــاز شــــده اســــت (نــــقض مــــاده 

(۲۴۲
۵) اســــتناد بــــه دالیــــل جــــعلی و کــــذب بــــعنوان دالیــــل صــــدور حــــکم اعــــدام مــــانــــند: ادعــــای 
کـــشف و تـــوقـــیف مـــبلغ دو مـــیلیارد و چـــهارصـــد و هـــفتاد و پـــنج مـــیلیون تـــومـــان مـــوجـــودی 
نـــقدی مـــتعلق بـــه بـــنده از بـــانـــک هـــای ســـرتـــاســـر کـــشور، در حـــالـــیکه مـــن فـــقط در تهـــران 
حـساب بـانـکی داشـته و کـل مـوجـودی ام نـیز بـه هـنگام دسـتگیری مـبلغ ۲۷ مـیلیون تـومـان 

بوده است.
۶) عــــدم بــــیطرفــــی و تــــبانــــی بــــا کــــارشــــناســــان امــــنیتی پــــرونــــده در جهــــت اقــــدام بــــه تــــرور 

شخصیتی و ترور فیزیکی اینجانب با ابزار قانون و نقض ماده ۳ (آ.د.ک)
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۷) عـــدم پـــیگیری جـــدی نســـبت بـــه اعـــتراض و شـــکایـــت ایـــنجانـــب در مـــورد مـــفقود نـــمودن 
۲۵۰ بــرگ از دفــاعــیات مــن از اوایــل ســال ۹۲ تــوســط کــارشــناســان امــنیتی پــرونــده کــه 
ایـــن خـــود دلـــیل مـــحکم دیـــگری مـــبنی بـــر تـــبانـــی بـــا کـــارشـــناســـان امـــنیتی و محـــرز بـــودن 

اقدام به شروع قتل عمد من از طریق تخطی وانحراف از قانون می باشد.
۸) بـکاربـردن سـواالت تـلقینی، اسـتفاده از عـناویـن مجـرمـانـه مـوهـومـی و اثـبات نشـده و 

برچسب های کذب مانند: فرقه، سرکرده فرقه، فرقه ضاله و...
۹) ایــجاد انــگیزه بــرای شــاگــردان مــوســسه فــرهــنگی هــنری ســابــق ایــنجانــب و تحــریــک 
آنــها جهــت بــرگــزاری تجــمعات اعــتراضــی مــساملــت آمــیز مــردمــی بــا هــدف جــلوگــیری از 
اقـــــدامـــــات غـــــیرقـــــانـــــونـــــی قـــــاضـــــی احـــــمدزاده و مـــــامـــــوریـــــن امـــــنیتی پـــــرونـــــده کـــــه منجـــــر بـــــه 
دســتگیری تــعداد بــسیار زیــادی از آنــان و صــدور مــحکومــیت هــای طــوالنــی مــدت بــرای 

عده ای نیز شده است.
۱۰) عــدم تــوجــه بــه تــذکــرات و اعــتراضــات ایــنجانــب و وکــالیــم و تجــمعات مــساملــت آمــیز 
مــردمــی در ایــران و خــارج از کــشور، شــورای حــقوق بشــر ســازمــان مــلل، عــفو بــین املــلل، 
پــارملــان اتــحادیــه اروپــا، شــخصیت هــا و مــحافــل بــرجســته داخــلی و جــهانــی و... درمــورد 
برگزاری دادگاه های غیرقانونی و صدور حکم های اعدام در این رابطه از سال ۹۳
۱۱) بــی تــوجــهی بــه شــکایــات ایــنجانــب در مــورد عــدم وجــاهــت قــانــونــی پــرونــده بــواســطه 
جــرائــم ارتــکابــی کــارشــناســان امــنیتی و بــازپــرســی پــرونــده، نــقض آئــین نــامــه دادرســی، 

حقوق شهروندی و...
هـمچنین در مـورد گـرفـنت مـصاحـبه کـذب دیـکته شـده زوری کـه از طـریـق اعـمال فـشار و 
تهــدیــد بــه صــدمــه رســانــدن بــه خــانــواده اخــذ شــده و طــفره رفــنت از تــنظیم صــورتجــلسه، 

عدم وجاهت قانونی پرونده و عدم اعتبار قانونی مصاحبه فوق الذکر و...
۱۲) اطـــــالـــــه وقـــــت دادرســـــی چـــــندیـــــن ســـــالـــــه از طـــــریـــــق بـــــرگـــــزاری جـــــلسات دادگـــــاه هـــــای 
غــیرقــانــونــی و صــدور آرا و احــکام غــیرقــانــونــی (اعــدام) و عــدم تــوجــه بــه دفــاعــیات مــن و 

وکالیم
۱۳) عــدم مــوافــقت بــا انــتقال بــه زنــدان عــمومــی، بــرخــورداری از حــقوق زنــدانــیان مــانــند 
اســـتفاده از مـــرخـــصی حـــتی پـــس از نـــقض مـــاهـــیتی حـــکم اعـــدام در آذر ۹۴ و صـــدور 
مـنع تـعقیب سـایـر اتـهامـات در ۹۵/۴/۱۳ و بـه مـناسـبتهای ویـژه ای مـانـند مـراسـم تـرحـیم 

مادر همسرم، مراسم عقد دخترم، مراسم ترحیم مادرم، مراسم عروسی دخترم و...
۱۴) وارد نـــمودن فـــشارهـــای روانـــی ســـنگین بـــه اعـــضای خـــانـــواده و بســـتگانـــم بـــواســـطه 

صدور آرا و احکام غیرقانونی اعدام.
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* جناب قاضی صلواتی

۱) عـدم مـتابـعت از آرای دیـوان عـالـی مـحترم کـشور صـادره در آذر ۹۴ و شهـریـور ۹۶: 
کـه شـعبه ۱۵ بـعنوان دادگـاه هـم عـرض مـی بـایسـتی بـا اسـتناد بـه بـند ۴ قـسمت ب مـاده 
۴۶۹ در مـاهـیت اتـهام انـتسابـی افـساد فـی االرض، بـا در نـظر گـرفـنت اسـتنادات دیـوان 

محترم بشرح مختصر زیر، انشای رای می نمود:
الـــف) عـــدم مـــطابـــقت اتـــهام انـــتسابـــی بـــا مـــواد ۱۸۳ تـــا ۱۸۸ قـــانـــون قـــدیـــم و مـــاده ۲۸۶ 
قـانـون جـدیـد ۹۲ بـواسـطه اسـتناد بـه قـانـون مـوخـرالـتصویـب و در نـتیجه غـیرقـانـونـی بـودن 

صدور آرا و احکام.
پ) عــدم وجــاهــت قــانــونــی اســتناد بــه فــتواهــای مــراجــع عــظام تــقلید و عــدم تــطابــق آیــات 

قرآنی مورد استناد دادگاه با اقدامات (کذب) انتسابی.
ت) عــدم وجــود هــرگــونــه اتــهام دیــگری و مــنع تــعقیب ســایــر اتــهامــات مــورد نــقص در رأی 

آذر ۹۴ دیوان محترم، عدم وجود شاکی خصوصی و...
۲) بــاتــوجــه بــه مــوارد فــوق و مــردود و غــیرقــانــونــی بــودن اســتناد بــه مــاده ۲۸۶ در صــدور 
آرا و احـــکام، قـــانـــونـــاً وعـــقالً اســـتناد بـــه تـــبصره ایـــن مـــاده (۲۸۶) نـــیز غـــیرقـــانـــونـــی مـــی 

باشد.
امـــــا قـــــاضـــــی صـــــلواتـــــی طـــــی حـــــکمی کـــــه در تـــــاریـــــخ ۹۶/۱۲/۱۲ در محـــــل شـــــعبه ۱۵ بـــــه 
ایـــنجانـــب ابـــالغ نـــموده، بـــا اســـتناد بـــه تـــبصره مـــاده ۲۸۶، مـــحکومـــیت پـــنج ســـال حـــبس 
صــــادر کــــرده کــــه ایــــن اقــــدام نــــیز مــــتعاقــــب صــــدور آرا و احــــکام غــــیرقــــانــــونــــی گــــذشــــته و 

تخلفات قضات قبلی پرونده، فاقد وجاهت قانونی بوده است.
۳) نـــقض مـــاده ۳۱۳ (آ.د.ک) و عـــدم احـــتساب کـــامـــل مـــدت بـــازداشـــت مـــوقـــت از بـــابـــت 
اتـــهام افـــساد فـــی االرض: طـــی حـــکم صـــادره فـــوق الـــذکـــر، قـــاضـــی صـــلواتـــی از حـــدود 
هـــفت ســـال بـــازداشـــت مـــوقـــت مـــرا از تـــاریـــخ ۹۰/۲/۱۴ تـــاکـــنون، بـــابـــت اتـــهام انـــتسابـــی 
افـساد فـی االرض، فـقط ۲ سـال آنـرا بـعنوان ایـام بـازداشـت مـوقـت قـبلی مـحاسـبه نـموده 
تــا هــم بــتوانــد نــقض مــاده ۲۴۲ (آ.د.ک) را پــوشــش مــیدهــد و هــم ایــنکه ســه ســال دیــگر 
نــیز مــرا در حــبس نگهــدارد و بــا ایــن تــرفــند از بــابــت بــازداشــت مــوقــت غــیرقــانــونــی قــبلی 

طلبکار نباشم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه رســیدگــی بــه ایــن اتــهام از تــاریــخ ۹۰/۲/۱۴ تــا کــنون طــی چــهار 

دوره محاکمه و تشکیل جلسات دادگاه غیرقانونی قرار گرفته است.
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بـار اول: در سـال ۹۰ کـه مـی بـایسـتی بـعلت عـدم تـطابـق بـا قـانـون قـدیـم بـرائـت آن صـادر 
میشــد، ضــمن ایــنکه اســاســاً بــازداشــت مــوقــت مــن بــه ایــن اتــهام غــیرقــانــونــی بــوده اســت. 

اما پرونده با اعمال نفوذ کارشناسان امنیتی مفتوح گذاشته شده است.
بــار دوم: بــرگــزاری جــلسات دادگــاه در ســال هــای ۹۳ و ۹۴ بــدنــبال ابــالغ قــانــون جــدیــد 
۹۲ بـا اسـتناد غـیرقـانـونـی بـه مـاده ۲۸۶ آن، حـکم غـیرقـانـونـی (اعـدام) صـادر شـد کـه در 
آذر ۹۴ تــوســط دیــوان عــالــی مــحترم کــشور بــدلــیل اســتناد بــه قــانــون مــوخــرالــتصویــب از 

یکطرف و عدم تطابق با ماده ۲۸۶ این قانون، از طرف دیگر نقض گردید.
بــــار ســــوم: بــــرگــــزاری جــــلسات دادگــــاه در ســــال هــــای ۹۵ و ۹۶ کــــه مجــــدداً بــــا تخــــطی، 
انحـــــــراف و ســـــــوءاســـــــتفاده از قـــــــانـــــــون بـــــــا اســـــــتناد دوبـــــــاره بـــــــه مـــــــاده مـــــــردود ۲۸۶، رای 
غــیرقــانــونــی (اعــدام) صــادر شــد کــه در شهــریــور ۹۶ بــاز هــم تــوســط دیــوان عــالــی نــقض 

گردید.
بــــار چــــهارم: بــــرگــــزاری جــــلسه دادگــــاه در شــــعبه ۱۵ تــــوســــط قــــاضــــی صــــلواتــــی بــــعنوان 
ریــــاســــت شــــعبه هــــم عــــرض در تــــاریــــخ ۹۶/۱۲/۵ کــــه ایــــن بــــار نــــیز در راســــتای اقــــدامــــات 
خــــــالفــــــکارانــــــه در خــــــالل هشــــــت ســــــال گــــــذشــــــته (از تــــــاریــــــخ دســــــتگیری غــــــیرقــــــانــــــونــــــی در 
۸۹/۱/۲۹)، ایـشان مـبادرت بـه صـدور مـحکومـیت پـنج سـال حـبس بـا اسـتناد بـه تـبصره 
مــــاده مــــردود ۲۸۶ قــــانــــون مــــوخــــرالــــتصویــــب ۹۲ نــــمود کــــه بــــدالیــــل فــــوق الــــذکــــر، اقــــدامــــی 

غیرقانونی می باشد.
۴) نـــــقض مـــــاده ۲۴۲ (آ.د.ک) و عـــــدم رعـــــایـــــت حـــــدنـــــصاب مهـــــلت قـــــانـــــونـــــی مـــــقرر جهـــــت 
نگهــداری در بــازداشــت مــوقــت: بــر طــبق ایــن مــاده مــی بــایســتی حــداکــثر ظــرف مــدت دو 
ســال از تــاریــخ تــفهیم اتــهام و بــازداشــت مــوقــت بــابــت اتــهام افــساد فــی االرض تــکلیف 
قـــانـــونـــی آن مـــشخص میشـــد، درحـــالـــیکه از تـــاریـــخ ۹۰/۲/۱۴ تـــاکـــنون از ایـــن بـــابـــت در 

بازداشت موقت هستم.
۵) عـدم بـیطرفـی و عـدم تـوجـه بـه دفـاعـیات ایـنجانـب و وکـالیـم و آرا و احـکام صـادره از 

دیوان عالی محترم کشور و نقض ماده ۳ (آ.د.ک).
۶) عــزل غــیرمســتقیم وکــالی پــرونــده هشــت ســالــه مــن و مــمانــعت از ورود آنــها بــه شــعبه 
۱۵ از تـاریـخ ۹۶/۹/۸ زمـان مـفتوح شـدن پـرونـده در ایـن شـعبه بـه بـهانـه اعـمال مـاده ۴۸ 
(آ.د.ک) بـــمنظور جـــلوگـــیری از اعـــتراض وکـــال نســـبت بـــه اقـــدامـــات غـــیرقـــانـــونـــی کـــه ایـــن 
شــــعبه در تــــداوم تخــــلفات قــــضاوت قــــبلی پــــرونــــده، قــــصد ارتــــکاب آنــــرا داشــــته، هــــمچنین 

ممانعت از افشای این اعمال غیرقانونی؛ درحالیکه:
) ماده ۴۸ هنوز اجرا نشده است. اوالً
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ثـــانـــیاً) مـــربـــوط بـــه پـــرونـــده هـــای امـــنیتی اســـت کـــه از زمـــان اجـــرائـــی شـــدن ایـــن مـــاده در 
دادســـرا تـــشکیل خـــواهـــند شـــد ضـــمن ایـــنکه پـــرونـــده ایـــنجانـــب هشـــت ســـال قـــبل مـــراحـــل 
مــــقدمــــاتــــی خــــود را گــــذرانــــیده و کــــلیه اتــــهامــــات امــــنیتی وارده در ۹۵/۴/۱۳ مــــنع تــــعقیب 

خورده و پرونده از آن تاریخ به بعد امنیتی نبوده است.
ثالثاً) لیست وکالی مورد وثوق قوه قضائیه (طبق این ماده) هنوز منتشر نشده است.
رابـــعاً) ایـــن مـــاده در صـــورت اجـــرائـــی شـــدن هـــم مـــورد قـــبول مـــتهمین ســـیاســـی-امـــنیتی 

نبوده و نخواهد بود تا وکالیی را انتخاب کنند که خودشان نمی شناسند
۶) تـکذیـب دریـافـت درخـواسـت تجـدیـدنـظر و فـرجـام خـواهـی ارائـه شـده تـوسـط ایـنجانـب 

تا این تاریخ، درصورتیکه:
) در ذیــل حــکم غــیرقــانــونــی صــادره بــا اســتناد نــامــوجــه بــه تــبصره مــاده ۲۸۶ کــه در  اوالً
تـاریـخ ۹۶/۱۲/۱۲ در محـل شـعبه ۱۵ تـوسـط قـاضـی صـلواتـی بـه ایـنجانـب ابـالغ گـردیـد، 
مــــراتــــب اعــــتراض، تجــــدیــــدنــــظر و فــــرجــــام خــــواهــــی و طــــرح شــــکایــــت خــــود را از ایــــشان 

بواسطه صدور این حکم غیرقانونی و... مکتوب کرده ام.
ثــــانــــیاً) مــــتعاقــــباً درخــــواســــتهای فــــرجــــام خــــواهــــی و شــــکایــــت مجــــدد را در تــــاریــــخ هــــای 
 - ۹۷/۱/۱۰ - ۹۷/۱/۵ - ۹۶/۱۲/۲۶ - ۹۶/۱۲/۲۳ - ۹۶/۱۲/۲۲ - ۹۶/۱۲/۱۲
۹۷/۱/۱۵  بـه دفـتر بـازداشـتگاه ۲-الـف و دادیـارهـای نـاظـر زنـدان اویـن آقـایـان رسـتمی 
و حـــــــاج مـــــــرادی ارائـــــــه نـــــــموده ام کـــــــه طـــــــبق اظـــــــهارنـــــــظرهـــــــای شـــــــفاهـــــــی ایـــــــن عـــــــده، هـــــــمه 

درخواستهای فوق به شعبه ۱۵ تحویل داده شده است.
۷) نـقض مـاده ۴۳۹ (آ.د.ک) و عـدم ارائـه رسـید در قـبال دریـافـت درخـواسـت تجـدیـدنـظر 
و فــــرجــــام خــــواهــــی ایــــنجانــــب کــــه در ذیــــل حــــکم ابــــالغــــی در تــــاریــــخ ۹۶/۱۲/۱۲ مــــکتوب 
نــموده ام (و ســایــر درخــواســت هــای کــتبی فــوق الــذکــر) بــنا بــه تــقاضــاهــای مــکرر از جــمله 
تــقاضــای حــضوری در تــاریــخ ۹۶/۱۲/۲۷ در محــل شــعبه از قــاضــی صــلواتــی و طــفره 

رفنت ایشان.
۸) مـمانـعت از ورود وکـالی ایـنجانـب بـه شـعبه ۱۵ بـمنظور جـلوگـیری از مـطالـعه حـکم و 
ارائــه درخــواســت فــرجــام خــواهــی تــوســط آنــها تــا ایــن تــاریــخ عــلیرغــم مــراجــعات مــکرر و 
مـداوم بـه دادگـاه انـقالب و سـایـر مـراجـع قـانـونـی ذیـربـط جهـت بـرطـرف کـردن ایـن مـعضل 
کــه قــاضــی صــلواتــی بــرای ســرپــوش گــذاردن بــه حــکم غــیرقــانــونــی صــادره و ایــجاد مــانــع 
در رونــد فــرجــام خــواهــی و خــنثی ســازی تــوطــئه و دســیسه اجــرا شــده تــوســط ایــشان در 
مـسیر مـدافـعه بـنده و بـرخـی دیـگر از مـتهمین سـیاسـی - امـنیتی - عـقیدتـی ایـجاد کـرده 
اسـت کـه نـاشـی از خـودمـختاری ایـن شـعبه و انـحصاری بـودن قـانـون در دسـت عـده ای 
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از قــــضات دادگــــاه انــــقالب مــــی بــــاشــــد کــــه بــــنا بــــه ســــفارش کــــارشــــناســــان امــــنیتی عــــمل 
مـیکنند. هـمچنین شـعبه ۱۵ بـا وجـودیـکه وکـال بـاالجـبار درخـواسـت فـرجـام خـواهـی خـود 
را بـــرای آن پســـت ســـفارشـــی کـــرده انـــد؛ امـــا کـــماکـــان تـــاکـــنون دریـــافـــت درخـــواســـت هـــای 
فــرجــام خــواهــی را از هــر فــرد و مــرجــعی تــکذیــب مــیکنند (حــتی از خــود مــن کــه در ذیــل 

حکم ابالغی مکتوب نموده ام).
۹) اقـدام بـه بـازداشـت غـیرقـانـونـی طـبق مـاده ۵۸۳ (ق.م.ا) بـاتـوجـه بـه نـامـشخص بـودن 

حکم مربوط به بازداشت اینجانب دربازداشتگاه امنیتی ۲-الف اوین.
۱۰) عــدم مــوافــقت بــا انــتقال ایــنجانــب بــه زنــدان عــمومــی اویــن تــا تــعیین تــکلیف نــهائــی 

پرونده علیرغم چندین بار تقاضای کتبی.
۱۱) اطــــالــــه وقــــت دادرســــی از تــــاریــــخ ۹۶/۹/۸ (صــــرف نــــظر از دســــتگیری و بــــازداشــــت 
مـوقـت غـیرقـانـونـی چـندیـن سـال گـذشـته) کـه مـی بـایسـتی بـعنوان شـعبه هـم عـرض بـه دالیـل 
مـــــکتوب پـــــیوســـــت و اســـــتناد بـــــه آرای صـــــادره دیـــــوان عـــــالـــــی مـــــحترم کـــــشور در آذر۹۴ و 
شهـریـور ۹۶، حـکم بـرائـت از اتـهام انـتسابـی افـساد فـی االرض و فـک بـازداشـت مـوقـت 

فوری اینجانب را صادر می کرد.
در خـــاتـــمه بـــا تـــوجـــه بـــه تـــوضـــیحات ارائـــه شـــده، تـــوطـــئه و دســـیسه دیـــگری در راســـتای 
اقـدامـات غـیرقـانـونـی و خـالفـکارانـه هشـت سـال گـذشـته مـبنی بـر دسـتگیری و بـازداشـت 
مــوقــت غــیرقــانــونــی، صــدور حــکم هــای غــیرقــانــونــی اعــدام (کــه بــمنزلــه اقــدام بــه شــروع قــتل 
عـمد و تـرور فـیزیـکی از طـریـق تخـطی، انحـراف و سـوءاسـتفاده از قـانـون بـوده اسـت)، 
تـرور شـخصیتی و... در دسـت اجـرا مـی بـاشـد (کـه مـتعاقـباً بـه اطـالع مـیرسـد). الزم بـه 
ذکـر اسـت بـرخـی از قـضات دادگـاه انـقالب اسـالمـی بـا اطـمینان از مـصونـیت قـضائـی 
خــود و ایــنکه هــیچ مــرجــعی در ایــران اســالمــی بــه شــکایــت عــلیه آنــها رســیدگــی نــمیکند، 

اقدام به زیر پا گذاردن علنی و آشکار قانون می نمایند.
 

* جناب قاضی طیرانی

۱) تـــائـــید حـــکم غـــیرقـــانـــونـــی اعـــدام صـــادره شهـــریـــور۹۶ شـــعبه ۲۶ (بـــه ریـــاســـت قـــاضـــی 
احمدزاده) بعنوان قاضی دوم

۲) عدم بیطرفی و تبانی با کارشناسان امنیتی پرونده و نقض ماده ۳ (آ.د.ک)
۳) تـــحقیر ایـــنجانـــب در جـــلسات دادگـــاه و جـــلوگـــیری از ارائـــه دفـــاعـــیات و تـــوضـــیحات 

شفاهی توأم با تهدید به تعطیلی جلسه دادگاه در صورت ادامه توضیح و دفاع.
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B قسمت

بازبینی بعضی از قوانین، معایب و کاستی ها و سوءاستفاده از آنها

۱- بـررسـی مـوضـوع خـودکـشی بـرخـی از مـتهمین سـیاسـی-امـنیتی در بـازداشـتگاه هـا و 
علل و انگیزه آنها:

هــمانــطوریــکه در شــکایــت قــبلی بــه اخــتصار بــه اطــالع رســانــیدم ایــنجانــب در ســال ۹۰، 
در بـازداشـتگاه ۲-الـف، چـهار بـار اقـدام بـه خـودکـشی نـمودم (کـه هـر چـهار بـار نـامـوفـق 
بـــود). امـــا انـــگیزه مـــن از اقـــدام بـــه خـــودکـــشی، اجـــتناب از ارائـــه اعـــترافـــات کـــذب دیـــکته 
شـــــده زوری و انـــــجام مـــــصاحـــــبه در ایـــــن مـــــورد بـــــود از جـــــمله اعـــــتراف دروغ بـــــه داشـــــنت 
ارتــباط بــا آمــریــکا و... کــارشــناســان امــنیتی تهــدیــد مــی کــردنــد کــه در غــیر ایــنصورت، بــه 
همسـرم صـدمـه خـواهـند رسـانـد و در نـتیجه فـرزنـدانـم بـی سـرپـرسـت خـواهـند شـد و مـن کـه 
بـه هـیچ عـنوان حـاضـر بـه ارائـه اعـترافـات کـذب و انـجام مـصاحـبه در ایـن مـورد نـبودم و 
از طــرف دیــگر هــم تحــمل صــدمــه رســیدن و لــطمه دیــدن خــانــواده ام را نــداشــتم تــنها راه 
چـــــاره خـــــاتـــــمه بـــــخشیدن بـــــه ایـــــن وضـــــعیت و دســـــیسه و تـــــوطـــــئه طـــــراحـــــی شـــــده تـــــوســـــط 
کـارشـناسـان امـنیتی را در اقـدام بـه خـودکـشی مـی دیـدم. زیـرا ایـن عـده نـقش خـود را در 
ایـجاد رعـب و وحشـت و پـیاده کـردن ایـن تهـدیـد چـنان بـه خـوبـی و حـرفـه ای ایـفا نـمودنـد 
کـه مـن تهـدیـد آنـها را کـامـالً جـدی گـرفـته بـودم کـه در صـورت عـدم انـجام ایـن کـار (ارائـه 
اعـترافـات کـذب دیـکته شـده)، درنـهایـت سـنگدلـی و بـیرحـمی، حـتماً تهـدیـد خـود را عـملی 

خواهند کرد.
امـا اقـدامـات خـالف قـانـون کـارشـناسـان امـنیتی بـرای گـرفـنت اعـترافـات کـذب و غـیر واقـع 
بـه ایـن دلـیل اسـت کـه بـیش از ۹۰٪ دسـتگیری هـای مـتهمین سـیاسـی - امـنیتی بـدون در 
دســـت داشـــنت هـــرگـــونـــه دلـــیل و مـــدرک صـــورت مـــی گـــیرد و صـــرفـــاً بـــراســـاس پـــاپـــوشـــهای 
طـــــراحـــــی شـــــده و... ایـــــن عـــــده دســـــتگیر مـــــی شـــــونـــــد (مـــــانـــــند دســـــتگیری مـــــن در تـــــاریـــــخ 
۸۹/۱/۲۹ بــه اتــهامــات عــضو ســازمــان چــریــکهای فــدائــی خــلق ایــران و... کــه بــعلت عــدم 
وجــود هــرگــونــه دالیــل و مــدارک و ادلــه اثــبات جهــت ارائــه بــه دیــوان عــالــی کــشور مــطابــق 
رأی صـــــادره در آذر ۹۴ دیـــــوان مـــــحترم، مـــــنع تـــــعقیب اتـــــهامـــــات عـــــضویـــــت در ســـــازمـــــان 
چــــریــــکهای فــــدائــــی خــــلق ایــــران، اجــــتماع و تــــبانــــی بــــه قــــصد ارتــــکاب جــــرم عــــلیه امــــنیت 
کــشور، تــرورهــای انــجام شــده، تهــدیــد افــراد مــتعدد، ارتــداد، ســاب الــنبی(ص)، داشــنت 

�14



شــــاکــــیان مــــتعدد، جــــنایــــت عــــلیه تــــمامــــیت جــــسمانــــی افــــراد مــــتعدد، ایــــجاد تــــشکیک در 
اعــتقادات مــذهــبی هــزاران نــفر و... در ســال ۹۵ صــادر شــد) درحــالــیکه بــازپــرس بــدون 
در دســت داشــنت دالیــل و مــدارک الزم و کــافــی حــتی حــق احــضار کــسی را هــم نــدارد، 
چـه بـرسـد بـه اقـدام بـه دسـتگیری و بـازداشـت مـوقـت افـراد (مـاده ۱۶۸ آ.د.ک). یـعنی در 
واقـع ابـتدا افـراد مـورد نـظر را بـر طـبق سـناریـوهـای از قـبل نـوشـته شـده، دسـتگیر نـموده 
و سـپس از طـریـق خـوداقـراری کـذب دیـکته شـده در خـصوص اتـهامـات منتسـب بـه آنـها 
و گـرفـنت مـصاحـبه فـرمـایـشی ایـن اعـترافـات، نـقصان و عـدم وجـود مـدارک الزم و کـافـی 
بـــــمنظور صـــــدور حـــــکم جـــــلب و بـــــازداشـــــت مـــــوقـــــت افـــــراد را جـــــبران مـــــی کـــــنند (الـــــبته بـــــا 

همکاری بازپرس با کارشناسان امنیتی).
مــــوضــــوع مــــهم فــــوق بــــا ســــوءاســــتفاده از بــــرخــــی از مــــواد قــــانــــونــــی کــــه بــــرای تــــحقق ایــــن 
اهـــداف از قـــبل پـــیش بـــینی شـــده و هـــمچنین نـــادیـــده گـــرفـــته شـــدن بـــرخـــی دیـــگر از مـــواد 
قــانــون یــا قــسمت هــایــی از یــک مــاده قــانــونــی، پــیاده مــی شــود. بــرای مــثال  در مــاده ۱۷۱ 
(ق.م.ا) آمـده اسـت: «هـرگـاه مـتهم اقـرار بـه ارتـکاب جـرم کـند، اقـرار وی مـعتبر اسـت و 
نــوبــت بــه ادلــه دیــگر نــمی رســد. مــگر ایــنکه بــا بــررســی قــاضــی رســیدگــی کــننده قــرائــن و 
امــارات بــرخــالف مــفاد اقــرار بــاشــد کــه در ایــنصورت دادگــاه تــحقیق و بــررســی الزم را 
انـجام مـی دهـد و قـرائـن و امـارات مـختلف اقـرار را در رأی ذکـر مـیکند». بـا تـوجـه بـه ایـن 
مــاده وقــتی از مــتهم، اقــرارنــامــه کــذب دیــکته شــده کــتبی و مــصاحــبه در ایــن مــورد اخــذ 
شـده، نـیاز بـه هـیچ مـدرک و دلـیل دیـگری نـمی بـاشـد تـا مـشخص شـود کـه بـازپـرس بـا در 
دسـت داشـنت چـه مـدرک و اسـتناد مـعتبر قـانـونـی، حـکم جـلب و بـازداشـت مـوقـت فـرد را 
صـادر نـموده، بـویـژه بـا تـوجـه بـه ایـنکه قـضات دادگـاه انـقالب نـیز هـرگـز در مـورد نـحوه 
گـــرفـــنت اعـــتراف از مـــتهم و مـــصاحـــبه او، ســـوال نـــمی کـــنند و بـــه دنـــبال کـــشف هـــیچگونـــه 
اخـتالفـی در قـرائـن و امـارات مـفاد اقـرار هـم نـمی بـاشـند. درصـورتـیکه خـود مـتهم نـیز در 
مــورد شــیوه و نــحوه غــیرقــانــونــی گــرفــنت اقــرار و زوری و کــذب و خــالف واقــع بــودن آن و 
مـــصاحـــبه مـــربـــوطـــه هـــم قـــاضـــی را مـــطلع کـــند، نـــه تـــنها بـــه گـــفته وی تـــرتـــیب اثـــری داده 
نــمی شــود، بــلکه از ســوی قــاضــی و نــمایــنده دادســتان بشــدت بــا مــتهم بــرخــورد مــی شــود 
(بـا اسـتناد بـه فـیلم هـای جـلسه دادگـاه غـیرقـانـونـی ایـنجانـب در سـال هـای ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ 
و ۹۵ و ۹۶) ضــمن ایــنکه مــعموالً قــبل از جــلسه دادگــاه، مــتهم در خــصوص عــدم طــرح 
ایــــنگونــــه مــــوارد تــــوجــــیه شــــده و مــــورد تهــــدیــــد قــــرار مــــی گــــیرد کــــه از صــــحبت هــــای مــــتفرقــــه 
(درمــورد نــحوه بــازجــویــی و...) جــداً خــودداری نــمایــد (خــود مــن تهــدیــد شــدم کــه اگــر در 
دادگـاه حـرفـهای مـتفرقـه بـزنـم، اقـدام بـه دسـتگیری همسـرم خـواهـند کـرد کـه در نـتیجه بـا 
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طــــرح شــــکایــــت در ایــــن مــــورد در دادگــــاه اقــــدام بــــه بــــازجــــوئــــی از همســــر و دخــــترم بــــنام 
مـــــأمـــــوریـــــن وزارت اطـــــالعـــــات در مـــــکان غـــــیررســـــمی در ســـــال ۹۲ و مـــــتعاقـــــباً اقـــــدام بـــــه 
دســتگیری و حــبس در ســلول انــفرادی همســرم در ســال ۹۳ و پــس از آن نــیز هــر ســالــه 
مـبادرت بـه درسـت کـردن پـرونـده و پـاپـوشـی بـرای ایـشان نـموده تـا از ایـن طـریـق اعـمال 
فــشار نــموده و اعــمال مجــرمــانــه آنــها ســر بــه مهــر و پــوشــیده بــاقــی بــمانــد و در صــورت 
اصــرار مــتهم مــبنی بــر بــی اعــتباری اعــترافــات و مــصاحــبه هــای کــذب زوری اخــذ شــده و 
درخـــواســـت او بـــرای تـــنظیم صـــورتجـــلسه مـــبنی بـــر عـــدم وجـــاهـــت قـــانـــونـــی ایـــن اســـناد و 
مـدارک (مـاده ۱۶۹ آ.د.ک) رد شـده و مـورد هجـمه و اتـهام مـبنی بـر سـیاه نـمائـی، نشـر 
اکـاذیـب و... نـیز قـرار مـی گـیرد و در نـهایـت از تـنظیم صـورتجـلسه و قـبول ایـن مـوضـوع 
اجـــتناب مـــی شـــود هـــمانـــگونـــه کـــه بـــه اســـتناد فـــیلم هـــای جـــلسات دادگـــاه هـــا و دفـــاعـــیاتـــم از 
تـــنظیم صـــورتجـــلسه بـــرای اعـــالم بـــی اعـــتباری مـــصاحـــبه کـــذب زوری اخـــذ شـــده از مـــن 
طــــفره رفــــته و امــــتناع بــــعمل آمــــده اســــت. هــــمچنین بــــا تــــوجــــه بــــه ایــــنکه طــــبق مــــاده ۱۷۲ 
(ق.م.ا) درجـــرایـــم ســـیاســـی - امـــنیتی و عـــقیدتـــی فـــقط یـــک بـــار اقـــرار مـــتهم جهـــت ثـــبوت 
جـرم کـافـی اسـت و طـبق مـاده ۱۷۳ (ق.م.ا) انـکار بـعد از اقـرار مـوجـب سـقوط مـجازات 
نیسـت. بـنابـرایـن بـا گـرفـنت اقـرارهـای کـذب دیـکته شـده زوری از مـتهم، نـقض و انـکار آن 
دیـگر غـیرمـمکن اسـت و قـضات دادگـاه انـقالب نـیز هـرگـز چـنین انـکاری را نـمی پـذیـرنـد و 
بــه هــیچگونــه شــکایــت و اعــتراضــی در ایــن مــورد هــم تــرتــیب اثــر نــمی دهــند. هــر چــند کــه 
طـبق مـاده ۱۶۹ (آ.د.ک) اقـراری کـه تـحت اکـراه، اجـبار، شـکنجه یـا اذیـت و آزار روحـی 
و جــسمی اخــذ شــود، فــاقــد ارزش و اعــتبار اســت امــا ضــمن وجــود تــناقــض آشــکار بــین 
مــاده ۱۶۹ (آ.د.ک) و مــاده ۱۷۳ (ق.م.ا)، در عــمل تــصور نــمی شــود کــه حــتی یــک مــورد 
اقـــرار مـــتهمین بـــه دلـــیل اخـــذ بـــه زور و اکـــراه و شـــکنجه و... بـــی اعـــتبار شـــناخـــته شـــده 
بـاشـد. درحـالـیکه غـیر از خـود مـن، حـداقـل چـندیـن نـفر دیـگر کـه بـه زور و تهـدیـد از آنـها 
اعــتراف گــرفــته شــده، مــشخصاً در بــازداشــتگاه ۲-الــف بــا آنــها مــواجــه شــده ام (بــعنوان 

مثال در شکایت قبلی از آقای محسن احمدیان نام برده ام)
در مــورد کــافــی بــودن گــرفــنت یــک بــار اقــرار (طــبق مــاده ۱۷۲ ق.م.ا) جهــت صــدور حــکم 
بـرای مـتهمین سـیاسـی - امـنیتی - عـقیدتـی، گـذشـته از تـوسـل بـه زور و تهـدیـد، ارعـاب و 
وحشــت و... روش هــای مــکارانــه نــیز بــا اعــمال فــریــب و نــیرنــگ و اغــوا بــرای گــرفــنت آن از 
مـتهمین بـکار گـرفـته مـی شـود، بـرای مـثال: بـازپـرس اسـدی و کـارشـناسـان امـنیتی پـرونـده 
گـذشـته از تـوسـل بـه روش هـای قهـرآمـیز بـه مـن مـی گـفتند درصـورتـیکه بـه اتـهامـات افـساد 
فـی االرض، ارتـداد، سـاب الـنبی(ص) و... فـقط یـکبار اعـتراف کـنم، مـی تـوانـم بـالفـاصـله 
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تــوبــه نــموده و در ایــنصورت حــکم هــای اعــدام (۱۵حــکم جــعلی اعــدام کــه تــوســط بــازپــرس 
اســدی بــا ادعــای اخــذ از مــراجــع مــحترم تــقلید بــه رویــت مــن رســیده بــود) بــی اثــر شــده و 
مــن فــوراً آزاد مــی شــوم. امــا درصــورتــیکه ایــن فــریــب و اغــوا مــؤثــر واقــع میشــد و مــن کــه 
هـــــیچگونـــــه آشـــــنائـــــی بـــــا قـــــانـــــون نـــــداشـــــتم و در آن زمـــــان (ســـــال۹۰) از صـــــحت و ســـــقم 
حـکم هـای جـعلی اعـدام فـوق الـذکـر اطـالعـی نـداشـتم (و بـعداً در دادگـاه از طـریـق وکـیلم 
مــتوجــه شــدم کــه ایــن حــکم هــا جــعلی بــوده انــد) قــبول کــرده بــودم، بــطور قــطع بــا تــوجــه بــه 
اعــــترافــــات صــــریــــح خــــود تــــاکــــنون اعــــدام شــــده بــــودم؛ ولــــیکن صــــرفــــاً بــــعلت ایــــنکه چــــنین 
اتـــهامـــاتـــی را در مـــورد خـــودم غـــلط دانســـته و قـــبول نـــداشـــتم، حـــتی بـــه ایـــن مـــنظور هـــم 
حــاضــر بــه ارائــه چــنین اعــترافــات کــذبــی نشــدم. بــه ایــن تــرتــیب مــشخص مــی شــود کــه بــه 
احــتمال زیــاد عــده بــسیاری نــیز تــحت تــأثــیر ایــن فــریــب و نــیرنــگ هــا (گــذشــته از اعــمال 
زور و تهــــدیــــد) اعــــترافــــات کــــذب نــــموده و نــــه تــــنها جــــان خــــود را از دســــت داده انــــد، بــــلکه 
کـارشـناسـان امـنیتی بـا سـوءاسـتفاده از ایـن اعـترافـات کـذب اقـدام بـه تـرور شـخصیتی 

آنها نیز نموده اند و...
امــــا در ایــــن رابــــطه یــــکی از مــــهم تــــریــــن دالیــــل خــــودکــــشی مــــتهمین ســــیاســــی - امــــنیتی - 
عــــقیدتــــی در بــــازداشــــتگاه هــــا وجــــود عــــوامــــلی اســــت نــــامــــرئــــی کــــه ایــــن عــــوامــــل هــــرگــــز در 
فـــیلم هـــای ضـــبط شـــده بـــازداشـــتگاه هـــا قـــابـــل مـــشاهـــده نیســـتند ولـــی افـــراد را بـــه آســـتانـــه 
خــودکــشی مــی کــشانــد و آنــها را وادار و مــجبور بــه انــجام ایــن کــار مــیکند کــه در ایــنجا 

بر اساس تجربه شخصی خود در این مورد به آن توجه می شود.
ایـــن عـــامـــل مـــهم، واکـــنش بـــرخـــی از افـــراد در مـــواجـــهه بـــا تهـــدیـــد و شـــرایـــط نـــامـــتعارف و 
اعـــــمال شـــــکنجه هـــــای روانـــــی کـــــه بـــــمنظور گـــــرفـــــنت اعـــــترافـــــات کـــــذب زوری دیـــــکته شـــــده و 
مــصاحــبه هــای دروغــین و... بــر روی آنــها پــیاده مــی شــود و ایــن عــده افــرادی شــرافــتمند و 
غـیور هسـتند کـه هـرگـز زیـر بـار چـنین شـگردهـای غـیرانـسانـی کـه بـا نـشانـه رفـنت امـنیت 
خـانـواده مـتهم از طـریـق تهـدیـد بـه صـدمـه رسـانـیدن بـه اعـضای آن، دسـتگیری و حـبس 
آنــها، گــروگــان گــیری و... مــی خــواهــند ســناریــوهــای از پــیش تــعیین شــده خــود را مــحقق 
کـنند، نـمی رونـد و مـرگ را بـه زنـدگـی نـنگینی کـه در آن بـخواهـند بـازیـچه دسـت اهـداف 
شـوم عـده ای کـارشـناس امـنیتی قـرار بـگیرنـد، تـرجـیح مـی دهـند. بـا آغـوش بـاز بـه اسـتقبال 
مـرگ مـی رونـد و بـا شـجاعـت تـمام اقـدام بـه خـودکـشی مـی کـنند تـا نـقشه کـثیف مشـتی 
انــسان هــای بــی ســر و پــا کــه در نــظر دارنــد حــقایــق را بــه گــونــه ای کــه خــود مــی خــواهــند، 
جـــــلوه بـــــدهـــــند، نـــــقش بـــــرآب شـــــود. در نـــــتیجه، بـــــا ایـــــن انـــــگیزه بـــــا هـــــر وســـــیله مـــــمکن در 
بـــــازداشـــــتگاه، اقـــــدام بـــــه خـــــودکـــــشی مـــــی نـــــمایـــــند (مـــــانـــــند خـــــود مـــــن) درحـــــالـــــیکه اســـــتناد 
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کــارشــناســان امــنیتی بــه فــیلم خــودکــشی ایــن افــراد، بــه هــیچ وجــه بــیانــگر حــقایــق پشــت 
صــــحنه ایــــن خــــودکــــشی هــــا نیســــت و هــــرگــــز دربــــرگــــیرنــــده عــــلتی کــــه بــــاعــــث ایــــجاد چــــنین 
انـــگیزه ای در ایـــن گـــروه از مـــتهمین شـــده، نـــمی بـــاشـــد. در اصـــل ایـــن نـــوع خـــودکـــشی هـــا، 
«خـــــودکـــــشانـــــی» هســـــتند کـــــه فـــــرد بـــــا قـــــرار گـــــرفـــــنت در مـــــعرض تهـــــدیـــــدهـــــا و رفـــــتارهـــــای 

غیرانسانی، غیرقانونی، غیراخالقی و... به این عمل واداشته می شود.
در هـــمین راســـتا نـــیز در بـــرخـــی از مـــوارد دیـــده شـــده کـــه رفـــتارهـــای نـــاشـــایســـت و نـــقض 
کــرامــت انــسانــی بــعضی از مــتهمین (س.ا.ع)، آنــها را تــا آســتانــه خــودکــشی و راضــی 
شـدن بـه مـرگ رسـانـده اسـت. بـرای مـثال رفـتار بـسیار شـنیع بـا یـکی از مـتهمین جـانـباز 
۴۰٪ بـــا ۲۶ مـــاه ســـابـــقه حـــضور در جـــبهه بـــه نـــام حـــسین محـــمدنـــژاد اردشـــیری کـــه بـــه 
گــفته خــود ایــشان، ســومــین نــوجــوانــی بــوده کــه پــس از شــهید فــهمیده بــه جــبهه عــزیــمت 
نـموده اسـت، او را در قـسمت زیـریـن سـاخـتمان بـازجـوئـی بـازداشـتگاه ۲-الـف درحـالـیکه 
دســــــت و پــــــایــــــش را بســــــته انــــــد، بــــــصورت نــــــمادیــــــن مــــــورد تــــــجاوز قــــــرار داده انــــــد (یــــــکی از 
شــــــــگردهــــــــای ایــــــــجاد رعــــــــب و وحشــــــــت و رســــــــانــــــــدن مــــــــتهم (س.ا.ع) بــــــــه ایــــــــن بــــــــاور کــــــــه 
کـارشـناسـان امـنیتی افـرادی هسـتند کـه دسـت بـه هـرکـاری مـی زنـند و هـیچ اعـتقادی بـه 
دیـن، خـدا، پـیامـبر(ص)، ائـمه عـلیهم السـالم، وجـدان، شـرف، رحـم، انـصاف و... نـدارنـد 
و بــــه راحــــتی هــــر تهــــدیــــدی را عــــملی مــــی کــــنند، اقــــدام نــــمودن بــــه فــــحاشــــی هــــای کــــثیف، 
ارتـکاب اعـمال وقـیحانـه و... مـی بـاشـد تـا از ایـن طـریـق تهـدیـدات آنـها جـدی تـلقی شـود و 
مـــتهم تـــحت تـــأثـــیر ایـــن اعـــمال و رفـــتار زشـــت و زنـــنده، امـــید خـــود را از اخـــالق مـــداری و 
وجــدان کــارشــناســان امــنیتی از دســت داده، مــقاومــت کــمتری نــموده و زودتــر و راحــتتر 
اعـــترافـــات کـــذب دیـــکته شـــده زوری مـــورد نـــظر آنـــها را ارائـــه نـــمایـــد و در ایـــن خـــصوص 

مصاحبه  های کارگردانی شده را بعمل آورد.
نــمونــه ایــن اعــمال شــنیع در ســال ۸۸ بــه وفــور در بــازداشــتگاه کهــریــزک رخ داده و...). 
ایـشان در خـالل چـند مـاهـی را کـه بـا مـن هـم  اتـاق بـودنـد ۹۳/۸/۶ تـا۹۳/۱۰/۳۰، بـارهـا 
بــــرایــــم مــــی گــــفتند کــــه پــــس از دیــــدن ایــــن اعــــمال و رفــــتار وقــــیحانــــه چــــندیــــن بــــار بــــه فــــکر 
خـودکـشی افـتاده و بـه مـرگ راضـی و راغـب بـوده و اگـر ایـن کـار را انـجام نـداده، فـراهـم 
نـبودن شـرایـط و مـالحـظه بـعضی از مـسائـل او را از ایـن کـار بـازداشـته اسـت. هـمچنین 
ایــشان بــارهــا ضــمن ایــنکه ســاعــتها بشــدت گــریــه مــی کــرد، بــمن مــی گــفت آقــای طــاهــری، 
مــااســیر دســت چــه کــسانــی هســتیم؟ ایــنها کــی هســتند؟ از کــجا آمــده انــد؟ و...؟ مــن هــم 
پـاسـخ هـایـی بـه ایـشان مـی دادم، از جـمله: ایـن عـده هـر کـه هسـتند بـاعـث شـده انـد کـه مـا 
بــه شــرافــت مــأمــوریــن ســاواک و... پــی بــبریــم تــا حــق آن شــکنجه گــرهــا چــندان هــم نــاحــق 
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نـشود، زیـرا آنـها هـر کـار نـاروائـی کـه انـجام دادنـد، حـداقـل نـام خـدا، دیـن، پـیامـبر(ص)، 
ائــــمه عــــلیهم الســــالم و... را بــــرای مــــقاصــــد دنــــیوی، قــــدرت طــــلبی، انــــحصار طــــلبی و... 
بــازیــچه دســت خــود قــرار نــدادنــد و در ضــمن از هــیچ کــسی هــم نــخواســتند کــه مــطابــق 
ســــــناریــــــوهــــــای از قــــــبل طــــــراحــــــی شــــــده آنــــــها، اعــــــترافــــــات کــــــذب خــــــالف واقــــــع نــــــمایــــــد و 
مـــصاحـــبه هـــای دروغـــین انـــجام دهـــد و... از مـــوارد تـــأســـف انـــگیز دیـــگری کـــه ایـــن جـــانـــباز 
دلـسوخـته هـمواره بـا تـأثـر و انـدوه غـیر قـابـل وصـفی از آن یـاد مـی کـرد، ایـن بـود کـه وقـتی 
بــــه کــــارشــــناســــان امــــنیتی تــــوضــــیح داده کــــه در نــــوجــــوانــــی (در ۱۳ ســــالــــگی و ســــومــــین 
نـوجـوان بـعد از شـهید فـهمیده) بـه جـبهه رفـته آنـها بـه او گـفته انـد کـه حـتماً بـرای فـالن کـار 

ناشایست (بهتان کثیف وقیحانه) به جبهه رفته و...
یــکی دیــگر از تــرفــندهــای گــرفــنت اعــترافــات کــذب دیــکته شــده از افــراد ســوژه (ســیاســی، 
امـنیتی، عـقیدتـی)، دسـتگیری آنـها بـه گـونـه ای اسـت کـه در ابـتدا بیشـتر بـه گـروگـان گـیری 
شــبیه مــی بــاشــد تــا دســتگیری تــوســط مــأمــوریــن قــانــون، ایــن اشــخاص پــس از دســتگیر 
شـدن بـصورت خـصوصـی، بـا چـشمان بسـته بـه امـاکـن شـخصی مـنتقل شـده و در آنـجا 
تـــحت شـــگردهـــای خـــاص و تـــمهیدات ویـــژه قـــرار گـــرفـــته و از آنـــها خـــواســـته مـــی شـــود تـــا 
مـطالـبی را کـه مـورد نـظر آنـهاسـت، اعـتراف کـرده و مـصاحـبه کـنند تـا فـرد را آزاد کـنند 
و چــون شــخص دســتگیر شــده بــه احــتمال زیــاد ایــن مــاجــرا را صــرفــاً یــک گــروگــان گــیری 
اشــتباهــی نــاشــیانــه تــصور مــی کــند و هــرگــز فــکر نــمی کــند کــه ایــن عــده مــأمــوریــن قــانــون 
هســتند کــه بــه چــنین عــمل مجــرمــانــه ای دســت زده و او را بــه مــنزل شــخصی آورده انــد و 
گـرفـنت چـنین اعـترافـاتـی را اصـالً جـدی نـمی گـیرد، بـرای خـالصـی از ایـن وضـعیت و رهـا 
شـدن از چـنگال ایـن عـده بـظاهـر گـروگـان گـیر، بـا آنـها هـمکاری نـموده و پـس از تـمریـن هـا 
و تـکرارهـای الزم اقـدام بـه مـکتوب نـمودن اعـترافـات و مـصاحـبه تـصویـری در ایـن مـورد 
مـی نـمایـد. امـا پـس از خـاتـمه ایـن رونـد بـجای ایـنکه بـه قـول خـود عـمل نـموده و او را آزاد 
کــنند، فــرد را بــا چــشمان بســته بــه بــازداشــتگاه مــنتقل و بــه تــیم دیــگری از کــارشــناســان 
امـنیتی تـحویـل مـی دهـند و ایـن عـدهء جـدیـد بـا در دسـت داشـنت اقـاریـر و مـصاحـبه اخـذ 
شــده، بــا او مــواجــه شــده و بــه هــیچ وجــه انــکار و تــوضــیحات وی را درمــورد چــگونــگی و 
نــحوه اخــذ ایــن اقــاریــر را از او نــمی پــذیــرنــد و وانــمود مــی کــنند کــه هــرگــز چــنین اتــفاقــی 
امــکانــپذیــر نیســت و بــه او گــفته مــی شــود کــه مــیخواهــد پــس از اقــرار کــتبی و تــصویــری 
آنـرا تـکذیـب کـند (کـه طـبق مـاده ۱۷۳ ق.م.ا انـکار پـس از اقـرار قـابـل قـبول نیسـت) و بـه 
ایـــــن تـــــرتـــــیب بـــــه ســـــوژه الـــــقا مـــــی شـــــود کـــــه قـــــصد ســـــیاه بـــــازی و نشـــــر اکـــــاذیـــــب دارد و... 
(ایـــنجانـــب مـــشخصاً در بـــازداشـــتگاه شـــخصاً بـــا چـــنین مـــوردی بـــرخـــورد داشـــته ام ولـــی 

�19



اجـــازه افـــشای نـــامـــش را نـــدارم - خـــود مـــن نـــیز تجـــربـــه چـــندیـــن مـــاه بـــازجـــویـــی در مـــکان 
شخصی را بنوعی دیگر داشته ام).

بــنابــرایــن، بــاتــوجــه بــه تــوضــیحات پــیش گــفته، بــمنظور جــلوگــیری از ایــن خــودکــشانــی هــا 
الزم است تمهیداتی در قانون و اجرای آن بکار گرفته شود از جمله:

- دراجــرای دقــیق مــاده ۱۶۸ (آ.د.ک) بــایــد اســناد و مــدارکــی کــه بــازپــرس بــا اســتناد بــه 
آنــها حــکم جــلب و بــازداشــت مــوقــت مــتهم ســیاســی- امــنیتی- عــقیدتــی را صــادر نــموده، 
(قـبل از آغـاز رونـد بـازجـویـی کـارشـناسـان امـنیتی) بـصورتـی کـامـال واضـح و مـشخص 
و بــنحوی مســتدل و مســتند و غــیر خــوداقــراری کــه ثــابــت نــمایــد هــنگام دســتگیری فــرد، 
ایــــن مــــدارک مــــتقن و غــــیر قــــابــــل تــــردیــــد مــــوجــــود بــــوده و در دبــــیرخــــانــــه محــــرمــــانــــه رایــــانــــه 

دادسرای امنیتی برحسب تاریخ، دارای شماره ثبت باشد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دســتگیری اکــثر مــتهمین (س.ا.ع) بــدون ارائــه حــکم جــلب وکــارت 
شــــناســــائــــی مــــأمــــوریــــن امــــنیتی و صــــرفــــاً بــــا تــــوســــل بــــه زور صــــورت مــــی گــــیرد و پــــس از 
دســـتگیری جهـــت طـــی نـــمودن تشـــریـــفات قـــانـــونـــی و صـــدور قـــرار بـــازداشـــت مـــوقـــت، نـــزد 
بــازپــرس اعــزام مــی شــونــد، مــانــند دســتگیری مــن در ۸۹/۱/۲۹ و بــدون ارائــه حــکم جــلب 
و... بـه اتـهامـات بـدون دلـیل و مـدرک کـه مـنع تـعقیب آنـها در ۹۵/۴/۱۳ صـادر شـد و بـا 
ایـن نـیت ایـن اتـهامـات را بـمن وارد کـرده بـودنـد کـه بـتوانـند از طـریـق خـوداقـراری از مـن 
اعــتراف بــگیرنــد و کــار را تــمام کــنند. بــه ایــن تــرتــیب تــعداد زیــادی از مــتهمین (س.ا.ع) 
در زیــــر بــــار فــــشارهــــا و تهــــدیــــدهــــای وارده تــــاب نــــیاورده و مــــجبور بــــه خــــوداقــــراری کــــذب 
مــی شــونــد و افــرادی نــیز مــانــند شــهید ســتار بهشــتی کــه تســلیم ایــن تــرفــند غــیرانــسانــی 
نـمی شـونـد و بـا تشـدیـد فـشار و اعـمال ضـرب و شـتم، بـر حسـب اتـفاق بـه قـتل مـی رسـند 
و یـــا افـــراد شـــرافـــتمندی مـــانـــند ســـیدامـــامـــی اقـــدام بـــه خـــودکـــشی را بـــر زنـــدگـــی نـــنگین 
بـواسـطه ارائـه اعـترافـات کـذب دیـکته شـده یـا صـدمـه رسـیدن بـه اعـضای خـانـواده هـایـشان 
ناشی از تهدیدات غیرانسانی کارشناسان امنیتی ترجیح میدهند. «روحشان شاد»
بـدون شـک اگـر از بـازپـرس هـای ایـن افـراد خـواسـته شـود تـا مـدارکـی را کـه بـراسـاس آن 
حـکم جـلب و بـازداشـت مـوقـت ایـن افـراد را صـادر کـرده انـد، ارائـه دهـند، هـیچگونـه سـند 
و مــدرک مــعتبر و دنــیاپــسندی کــه مــحافــل قــانــونــی بــین املــللی آنــرا بــپذیــرنــد و یــا حــتی هــر 
انـسان مـعمولـی بـی طـرفـی آنـرا مـوجـه بـدانـد، در اخـتیار نـداشـته انـد و صـرفـاً بـه سـفارش 
کــارشــناســان امــنیتی عــمل نــموده انــد و امــید ایــن عــده نــیز بــه گــرفــنت اقــاریــر کــذب زوری 
دیـــکته شـــده بـــوده اســـت و فـــقط بـــمنظور تـــحقق بـــخشی بـــه ســـناریـــوهـــای از قـــبل نـــوشـــته 

شده، اقدام به دستگیری این افراد نموده اند.

�20



- تـــــرتـــــیبی اتـــــخاذ گـــــردد تـــــا خـــــوداقـــــراری صـــــرف در مـــــورد مـــــتهمین ســـــیاســـــی- امـــــنیتی- 
عـــقیدتـــی بـــدون وجـــود اســـناد و مـــدارک و ادلـــه اثـــبات ثـــبت شـــده بـــه هـــنگام صـــدور حـــکم 
جـلب و بـازداشـت مـوقـت ایـن عـده، فـاقـد ارزش و اعـتبار قـانـونـی شـناخـته شـود و اعـتراف 
بــه جــرم نــیز فــقط نــزد قــاضــی و در دادگــاه (بــویــژه عــلنی) و بــا حــضور وکــیل یــا وکــالی 
مـتهمین وجـاهـت قـانـونـی داشـته بـاشـد (زیـرا اگـر فـیلم هـای بـازجـویـی از مـتهمین س.ا.ع 
بـویـژه آنـها کـه اقـدام بـه خـودکـشی کـرده انـد، مـورد بـازبـینی قـرار بـگیرد بـطور قـطع شـاهـد 
ایــــــجاد رعــــــب و وحشــــــت و تهــــــدیــــــد خــــــانــــــواده هــــــا و اعــــــمال فــــــشارهــــــای مــــــختلف تــــــوســــــط 
کـــــارشـــــناســـــان امـــــنیتی پـــــرونـــــده بـــــمنظور گـــــرفـــــنت اقـــــرارهـــــای کـــــذب دیـــــکته شـــــده زوری از 

متهمین خواهیم بود).
- ابـالغ رسـمی، قـانـونـی و عـلنی کـیفرخـواسـت، آرا و احـکام دادگـاه هـا و هـمچنین عـلنی 
بـودن دفـاعـیات مـتهمین (س.ا.ع- بـه غـیر از مـواردی کـه حـاوی مـطالـب طـبقه بـندی شـده 
و محـــــــرمـــــــانـــــــه و یـــــــا مـــــــنافـــــــی عـــــــفت مـــــــی بـــــــاشـــــــد) و وکـــــــالی آنـــــــها بـــــــمنظور جـــــــلوگـــــــیری از 
سـوءاسـتفاده هـای رایـج ازجـمله عـدم دسـترسـی مـتهمین و وکـال بـه مـدارک قـانـونـی جهـت 
ارائـه شـکایـات خـود در مـورد نـقض آیـین نـامـه دادرسـی و حـقوق شهـرونـدی، نـقض قـانـون 
مــجازات اســالمــی و تخــطی و انحــراف از آن (مــانــند آنــچه کــه بــرای خــود مــن بــه کــرات 
در هــمه مــوارد فــوق رخ داده اســت) و... زیــرا هــرچــند کــه در قــانــون پــیش بــینی شــکایــت 
از کـــلیه مـــقامـــات و عـــوامـــل قـــضائـــی در آئـــین نـــامـــه دادرســـی کـــیفری بـــعمل آمـــده، ولـــیکن 
مـتهمین (س.ا.ع) هـیچگونـه امـکان تـحویـل شـکایـت خـود را بـه مـراجـع قـانـونـی در اخـتیار 
نـدارنـد و در صـورت رسـانـیدن نـیز آنـها و وکـالیـشان بـه مـدارک رسـمی و قـانـونـی صـادره 
از شــــــعب دادگــــــاه انــــــقالب، جهــــــت ارائــــــه و اثــــــبات ادعــــــای خــــــود، در اخــــــتیار نــــــدارنــــــد و 
تـحقیقات و اسـتعالم ایـن مـراجـع قـانـونـی هـم بـه نـتیجه ای نـمی رسـد و هـمین امـر مـوجـب 
بـی پـروائـی مـسؤولـین قـضائـی دادگـاه انـقالب و کـارشـناسـان امـنیتی و... گـردیـده اسـت 
(بـرای مـثال: شـکایـات ایـنجانـب از سـال ۹۰ تـاکـنون هـیچ نـتیجه ای بـدنـبال نـداشـته اسـت 
و ادامـه طـرح شـکایـات از جـمله ایـن شـکوائـیه، صـرفـاً بـر اسـاس انـجام وظـیفه انـسانـی 

و شرعی می باشد، تا بلکه این گزارش ها، حداقل در جایی ثبت شوند.)
- ارائـه ادلـه اثـبات مـوارد ادعـایـی در کـیفرخـواسـت: زیـرا طـبق روال مـرسـوم، در ابـتدای 
جــلسه دادگــاه، کــیفرخــواســت تــوســط نــمایــنده دادســتان قــرائــت شــده و قــاضــی از مــتهم 
مـی خـواهـد بـه مـوارد مـطرح شـده پـاسـخ دهـد و کـسی در دادگـاه خـود را مـوظـف بـه ارائـه 
دالیـل و مـدارک و اثـبات ادعـاهـای مـطرح شـده در کـیفرخـواسـت نـمی دانـد و مـعموالً هـیچ 
تــــوجــــهی نــــیز بــــه تــــکذیــــب و انــــکار مــــتهم هــــم نــــمی شــــود و مــــتعاقــــباً هــــیچ مــــرجــــعی نــــیز بــــه 
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شـکایـات او در ایـن مـورد و در بـسیاری از مـوارد هـم بـه تـقاضـای اعـاده دادرسـی مـتهم 
رســــیدگــــی نــــمی شــــود (ایــــن مــــوارد را شــــخصاً از ســــال ۹۰ تــــاکــــنون تجــــربــــه نــــموده  ام). 
بـاتـوجـه بـه ایـنکه اتـهامـات و ادعـاهـای مـطروحـه در کـیفرخـواسـت عـلیه مـتهمین (س.ا.ع) 
بــطور عــمده پــاپــوش مــی بــاشــد و فــاقــد اســناد و مــدارک مــعتبر اســت و مــطابــق آنــچه کــه 
گــفته شــد، مــحاکــمه افــراد و صــدور حــکم مــحکومــیت آنــها صــرفــاً مــبتنی بــر خــوداقــراری 
مــی بــاشــد. بــنابــرایــن بــرای جــلوگــیری از ایــن تــرفــند، ارائــه ادلــه اثــبات در مــورد بــند بــند 
مــــوضــــوعــــات و ادعــــاهــــای مــــطرح شــــده در کــــیفرخــــواســــت امــــری بــــسیار الزم و ضــــروری 
مـی بـاشـد کـه مـی تـوانـد تـا حـد زیـادی جـلوی ایـن تـرفـند را بـگیرد، بـویـژه ایـنکه بـسیاری از 
اســــناد و مــــدارک مــــورد اســــتناد در کــــیفرخــــواســــت نــــیز جــــعلی بــــوده و یــــا جــــزء مــــواردی 

هستند که به زور از متهم، تأیید آنرا دریافت کرده اند.
- خــــارج نــــمودن قــــانــــون از انــــحصار کــــارشــــناســــان امــــنیتی درمــــورد مــــتهمین ســــیاســــی- 
امـــنیتی- عـــقیدتـــی کـــه بـــه جـــرأت مـــی تـــوان گـــفت عـــمده مـــفاد قـــانـــون آیـــین نـــامـــه دادرســـی 
کـیفری و حـقوق شهـرونـدی در مـورد آنـها رعـایـت نـمی شـود و یـا مـورد سـوءاسـتفاده قـرار 
مــی گــیرد. بــرای مــثال: طــبق مــاده ۶۴ (ا.د.ک) یــکی از جــهات قــانــونــی شــروع بــه تــعقیب 
افـراد طـبق بـند ت آن، اظـهار و اقـرار مـتهم مـی بـاشـد کـه طـبق مـطالـب و تـوضـیحات پـیش 
گـفته بـه راحـتی آنـرا از افـراد سـوژه دریـافـت مـی کـنند و یـا عـدم رعـایـت مـاده ۴ (آ.د.ک) 
«اصــــل بــــرائــــت» اســــت کــــه بــــه مــــوجــــب آن هــــمه بــــیگناه هســــتند مــــگر آنــــکه خــــالف آن در 
دادگــاه صــالــحه بــه اثــبات بــرســد. درحــالــیکه ایــن اصــل بــرای مــأمــوریــن امــنیتی هــیچگونــه 
مـعنا و مـفهومـی نـدارد. هـمچنین اصـل «الـبینه عـلی املـدعـی» کـه طـبق آن اثـبات ادعـا بـا 
مــدعــی اســت ضــمن ایــنکه در سیســتم قــضائــی دادگــاه انــقالب ایــن مــتهم اســت کــه بــایــد 
بــی گــناهــی خــود را بــه اثــبات بــرســانــد. و دادگــاه هــیچگونــه مــسؤولــیتی بــرای اثــبات جــرم 
مـتهم (کـه بـطور عـمده پـاپـوش مـی بـاشـند) بـرای خـود قـائـل نیسـت. کـارشـناسـان امـنیتی 
پـرونـده کـه فـقط سـؤال کـننده هسـتند و جـز داد و فـریـاد کـردن، هـنر دیـگری نـدارنـد و اگـر 
هــم پــاســخی بــدهــند صــرفــاً در مــسیر پیشــبرد اهــداف خــودشــان مــی بــاشــد (بــرای مــثال: 
در ابـتدای دسـتگیری و بـازداشـت مـوقـت مـن در ۸۹/۱/۲۹ در پـاسـخ بـه سـؤال مـن کـه بـا 
چــه ســند و مــدرکــی مــرا دســتگیر و ایــن اتــهامــات کــذب عــضویــت در ســازمــان چــریــکهای 
فـــدائـــی خـــلق ایـــران و... را بـــمن چســـبانـــده انـــد بـــا اطـــمینان خـــاطـــر کـــامـــل مـــی گـــفتند کـــه 
مــدارک مــحفوظ اســت و آنــها هــرگــز در مــورد دســتگیری افــراد اشــتباه نــمی کــنند و ایــن 
مــتهم اســت کــه در مــورد اتــهامــی کــه بــه او وارد شــده، بــایــد بــرای مــا مــانــند بــلبل چــهچه 
بــزنــد و هــرچــه بــه او گــفته مــی شــود، قــبول کــرده و اعــتراف کــند و کــار آنــها ارائــه ســند و 
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مـــدرک بـــه مـــتهم نیســـت و... تـــا ســـرانـــجام در ســـال ۹۵ بـــنا بـــه درخـــواســـت دیـــوان عـــالـــی 
مــحترم کــشور جهــت ارائــه ادلــه اثــبات ایــن اتــهامــات، بــدلــیل عــدم وجــود هــرگــونــه ســند و 
مـدرکـی حـتی یـک بـرگ کـاغـذ، مـنع تـعقیب اتـهامـات وارده صـادر شـد و مـشخص گـردیـد 
کــه در زمــان دســتگیری و بــازداشــت مــوقــت مــن، صــرفــاً از ایــن اتــهامــات بــعنوان پــاپــوش 
اسـتفاده شـده و ایـن اقـدامـات غـیرقـانـونـی، نـاشـی از انـحصاری بـودن قـانـون در دسـت 
کـارشـناسـان امـنیتی و دادسـراهـا و شـعب دادگـاه انـقالب وابسـته بـه آنـها مـی بـاشـد کـه 
بــه مــیل خــود قــانــون را بــازیــچه دســت خــود قــرار داده انــد و درمــواردی هــم کــه شــگردهــای 
مــختلف پــیش گــفته در مــورد گــرفــنت اعــترافــات کــذب دیــکته شــده مــؤثــر نــیفتد و یــا بــر اثــر 
حـوادثـی معجـزه آسـا (مـانـند مـداخـله دیـوان عـالـی مـحترم کـشور و... کـه جـلوی صـدور آرا 
و احــکام غــیرقــانــونــی و نــقض احــکام صــادره خــالف قــانــون و... مــثل آنــچه کــه در مــورد 
آرا و احــکام اعــدام صــادره بــه اتــهام افــساد فــی االرض و مــفتوح بــودن ســایــر اتــهامــات 
رخ داده اســت کــه بــاعــث مــنع تــعقیب ســایــر اتــهامــات و نــقض آرا و احــکام غــیرقــانــونــی 
اعـدام گـردیـد و بـرای اتـهام انـتسابـی افـساد فـی االرض بـا اسـتناد بـه آرای دیـوان عـالـی 
مـحترم کـشور، الـزام بـه صـدور بـرائـت مـی بـاشـد)، بـی گـناهـی مـتهم ثـابـت شـود و مـعلوم 
گــردد کــه دســتگیری و بــازداشــت مــوقــت و آرا و احــکام صــادره غــیرقــانــونــی بــوده اســت و 
الــزام بــه صــدور رأی بــرائــت در دادگــاه انــقالب اجــتناب نــاپــذیــر بــاشــد، بــا ایــن بــهانــه کــه 
مـگر مـی شـود کـسی در دادگـاه انـقالب مـحاکـمه شـده و تـبرئـه شـود، اقـدام بـه گـروکـشی 
مـی نـمایـند بـه ایـن صـورت کـه فـرد را مـجبور بـه پـذیـرفـنت مـحکومـیت سـبکتر دیـگری مـی کـنند 
و اگـــر تـــمکین نـــکرده و تســـلیم بـــه رأی نـــشود و تـــقاضـــای تجـــدیـــدنـــظر و فـــرجـــام خـــواهـــی 
دهــد، دریــافــت ایــن تــقاضــا و درخــواســت را تــکذیــب مــی کــنند و رأی دادگــاه بــدوی را کــه 
صــادر شــده مــعلق نــگه مــی دارنــد و هــیچ مــرجــعی نــیز بــه شــکایــت در ایــن مــورد رســیدگــی 
نـمی کـند (مـانـند آنـچه کـه هـم  اکـنون بـرای ایـنجانـب رخ داده و مـن و وکـالیـم مسـتأصـل و 
عـاجـز مـانـده ایـم!!!) بـدیـن تـرتـیب و بـا ایـن شـگردهـا هـیچکسی نـبایـد بـواسـطه دسـتگیری 
و بـازداشـت مـوقـت نـامـوجـه از قـوه قـضائـیه طـلبکار بـاشـد و ادعـای ضـرر و زیـان مـادی و 
مـــعنوی بـــنمایـــد لـــذا بـــا صـــدور رأی غـــیرقـــانـــونـــی دیـــگری ســـعی در بـــدهـــکار کـــردن فـــرد و 
بـاقـی مـانـدن مـدتـی دیـگر در حـبس نـموده تـا از اعـاده حـیثیت وی جـلوگـیری بـعمل آورنـد 
و در صــورت اعــتراض فــرد بــه حــکم صــادره مجــدداً مــبادرت بــه اقــدامــات خــالفــکارانــه و 
غــیرقــانــونــی جــدیــدی مــی کــنند و ایــن رونــد هــمچنان بــصورتــی ســازمــان یــافــته و مــافــیائــی 

تداوم می یابد.
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۲- برخی از ترفندهای پاپوش و پرونده سازی:
الـــف) واگـــذار نـــمودن بـــخشی از فـــعالـــیت هـــای ســـازمـــان هـــا و نـــهادهـــای امـــنیتی بـــه بـــخش 
خــــصوصــــی، تــــحت پــــوشــــش قــــانــــون و یــــکی از تــــرفــــندهــــای کــــم ســــابــــقه بــــکار گــــرفــــته شــــده 
بـــمنظور پـــاپـــوش و مـــدرک ســـازی، نشـــر اکـــاذیـــب، مســـتندســـازی هـــای جـــعلی و... بـــرای 
تـــأمـــین ادلـــه اثـــبات دروغـــین جهـــت مـــوجـــه و مســـتدل نـــشان دادن کـــیفرخـــواســـت صـــادره 
مـــوهـــومـــی مـــتهمین (س.ا.ع) بـــویـــژه از گـــروه عـــقیدتـــی، واگـــذار نـــمودن ایـــن مـــأمـــوریـــت بـــه 
بــخش خــصوصــی ویــژه ای شــامــل مــؤســسات، NGOهــا و تــشکالت خــاص مــی بــاشــد کــه 
ظــاهــراً خــصوصــی بــوده و درکــسوت هــای مــختلفی بــه فــعالــیت هــای اجــتماعــی، فــرهــنگی 
و... مــشغول هســتند امــا در اصــل گــردانــندگــان و اعــضای آنــها هــمگی از کــارشــناســان 
امـــنیتی مـــی بـــاشـــند کـــه بـــا دریـــافـــت بـــودجـــه هـــای کـــالن بـــر اســـاس مـــأمـــوریـــت هـــای از پـــیش 
تــعیین شــده، اقــدام بــه نشــر اکــاذیــب، جــوســازی، تــرور شــخصیتی ســوژه هــای مــوردنــظر 
اعــــــــم از فــــــــرد، گــــــــروه و... مــــــــی نــــــــمایــــــــند و در ایــــــــن رابــــــــطه از هــــــــمه امــــــــکانــــــــات نــــــــهادهــــــــا، 
وزارتـــخانـــه هـــا، صـــداوســـیما و کـــلیه امـــکانـــات رســـانـــه ای مـــختلف بهـــره بـــرداری مـــی کـــنند. 
سـپس اکـاذیـب و اسـناد جـعلی و... منتشـر شـده کـه بـا اسـتفاده از رسـانـه هـای مـختلف 
از جــــمله رســــانــــه مــــلی در ســــطح گســــترده صــــورت مــــی گــــیرد (شــــامــــل: مــــقاالت، مــــجالت، 
کــتب، فــیلم هــا، کــلیپ هــای صــوتــی، تــصویــری، بــرگــزاری هــمایــش هــا، بــرنــامــه هــای رادیــو و 
تـلویـزیـونـی، تـهیه گـزارش هـا و مـصاحـبه هـای خـالف واقـع بـا بهـره گـرفـنت از شـهود دروغـین 
و...) بــــعنوان اســــناد و مــــدارک مســــتند مــــتقن و غــــیر قــــابــــل انــــکار مــــورد اســــتناد جهــــت 
تــشکیل پــرونــده و دســتگیری افــراد، بــازداشــت مــوقــت و بــازجــویــی و اخــذ اعــترافــات کــذب 
دیـکته شـده، صـدور کـیفرخـواسـت و حـکم مجـرمـیت و... بـدون آنـکه ایـن اسـناد و مـدارک 
قــــبالً در دادگــــاه صــــالــــحه ای بــــه اثــــبات رســــیده بــــاشــــند (کــــلیه مــــوارد فــــوق الــــذکــــر در مــــورد 
ایـنجانـب بـه مـورد اجـرا گـذارده شـده اسـت) کـه بـراسـاس فـتواهـای مـراجـع عـظام تـقلید، 

فعل حرام می باشد.
ب) اســتفاده از بــرچســب هــای مــجعول، مــوهــومــی و عــناویــن مجــرمــانــه قــبل از اثــبات در 

دادگاه:
یــــکی از شــــگردهــــای رایــــج خــــالف قــــانــــون کــــه کــــارشــــناســــان امــــنیتی بــــخوبــــی از آن در 
پیشـبرد اهـداف خـود سـود مـی بـرنـد اسـتفاده جـاعـالنـه از بـرچسـب هـا و عـناویـن مجـرمـانـه 
اســت قــبل از آنــکه ایــن بــرچســب هــا و عــناویــن در دادگــاهــی بــه اثــبات رســیده بــاشــد و یــا 
حــــــتی بــــــه ســــــوژه مــــــوردنــــــظر تــــــفهیم اتــــــهام و یــــــا دســــــتگیر شــــــده بــــــاشــــــد. درایــــــن رابــــــطه 
کـــارشـــناســـان امـــنیتی در گـــزارش هـــای اولـــیه خـــود و اســـتعالم هـــای ارســـالـــی بـــه نـــهادهـــا، 
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وزارتــخانــه هــا و... دربــاره فــرد مــوردنــظر اقــدام بــه اســتفاده از ایــن بــرچســب هــا و عــناویــن 
مــی نــمایــند، بــطوریــکه وقــتی ســوژه مــورد نــظر را دســتگیر مــی کــنند پــیشاپــیش و قــبل از 
تـــشکیل دادگـــاهـــی، قـــرار مجـــرمـــیت فـــرد را صـــادر نـــموده انـــد کـــه ایـــن عـــمل ضـــمن نـــقض 
اصـل بـرائـت و حـقوق شهـرونـدی، فـلسفه وجـودی مـحاکـمه و دادگـاه را بشـدت زیـر سـؤال 
مـــی بـــرد. در ضـــمن در کـــلیه مـــراحـــل بـــازجـــویـــی، بـــازپـــرســـی و جـــلسات دادگـــاه هـــا از ایـــن 
بــرچســب هــا و عــناویــن مجــرمــانــه بــصورت تــلقینی در طــرح ســؤاالت مــورد اســتفاده قــرار 
مـی گـیرنـد. هـمچنین در حـوزه نشـر اکـاذیـب و تـرور شـخصیتی کـه در مـورد قـبل تـوضـیح 
داده شـد در سـطح گسـترده ای از ایـن بـرچسـب هـا و عـناویـن مجـرمـانـه اسـتفاده مـی شـود 
تـا حـدی کـه مـطمئن شـونـد آنـرا در افـکار عـمومـی و اذهـان مـردم جـا انـداخـته انـد بـطوریـکه 
در دادگـــاه نـــیز کـــامـــالً محـــرز تـــلقی شـــود. (در مـــورد ایـــنجانـــب نـــیز ایـــن شـــگردهـــا صـــرف 
نـــظر از انـــتساب اتـــهامـــات افـــترا آمـــیز و کـــذب از بـــرچســـب هـــا وعـــناویـــن مجـــرمـــانـــه مـــانـــند 
ســرکــرده فــرقــه ضــالــه، جــادوگــر، جــن گــیر، شــیاد، کــالهــبردار، شــیطان پــرســت، منحــرف 
و... در مـعرفـی مـن اسـتفاده شـده و درگـزارش هـای اولـیه ثـبت شـده در پـرونـده، ادعـاهـای 
کـــــذب ارتـــــباط بـــــا بـــــیگانـــــگان، داشـــــنت افـــــکار انحـــــرافـــــی مـــــارکسیســـــتی، داشـــــنت ارتـــــباط 
نـــامشـــروع، کســـب مـــال نـــامشـــروع، و... بـــعمل آمـــده اســـت قـــبل از آنـــکه ایـــن ادعـــاهـــا و 
بــرچســب هــا در هــیچ دادگــاهــی بــه اثــبات رســیده بــاشــد. گــو ایــنکه پــس از گــذشــت هشــت 
ســـال، بهـــتان بـــودن هـــمه ایـــن ادعـــاهـــا ثـــابـــت شـــده و اتـــهام اصـــلی انـــتسابـــی افـــساد فـــی 
االرض بــه ایــنجانــب نــیز الــزام و مــختوم بــه بــرائــت اســت کــه بــا اقــدامــات مجــرمــانــه جــلوی 

صدور برائت آن گرفته شده است.)
پ) سوءاستفاده ابزاری از برخی از مراجع عظام تقلید و علما:

ایـــن یـــکی از شـــگردهـــای مـــتداول تـــاریـــخی مـــی بـــاشـــد کـــه از طـــریـــق تحـــریـــک بـــرخـــی از 
مـراجـع عـظام و عـلما بـا ارائـه اطـالعـات غـلط و مـغرضـانـه و اسـتفتاءهـای کـذب و نـاروا و 
گـــرفـــنت فـــتوا عـــلیه اشـــخاص بـــرجســـته بـــویـــژه عـــرفـــا، انـــدیـــشمندان و اشـــخاص شـــاخـــص 
ســـیاســـی-اجـــتماعـــی، آنـــها را مـــورد تـــرور شـــخصیتی از طـــریـــق پـــاپـــوش و پـــرونـــده ســـازی 
قـــــرار داده تـــــا در نـــــهایـــــت بـــــا حـــــذف ایـــــن نـــــخبگان از عـــــرصـــــه جـــــامـــــعه بـــــه اهـــــداف شـــــوم 
ســیاســی و... خــود بــرســند و گــناه ایــن جــنایــات را نــیز بــه گــردن مــراجــع عــظام و عــلمای 
مــــحترم بــــیندازنــــد (اســــتفاده از ایــــن شــــگردهــــا هــــمواره در طــــول تــــاریــــخ ادامــــه داشــــته و 
تـــکرارشـــده و عـــرفـــای بـــزرگـــی هـــمچون شـــیخ اشـــراق هـــا و... را بـــه خـــاک و خـــون کـــشیده 
اســـت، بـــطوریـــکه آثـــار چـــنین ســـوءاســـتفاده هـــایـــی در بـــه شـــهادت رســـیدن عـــرفـــا هـــمواره 
مــــــــشهود بــــــــوده، ضــــــــمن ایــــــــنکه در پشــــــــت ایــــــــن صــــــــحنه هــــــــای کــــــــریــــــــه و زشــــــــت، هــــــــمیشه 
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قـدرت طـلبها ،انـحصارطـلبها و... قـرار داشـته انـد کـه از مـحبوبـیت عـرفـا و انـدیـشمندان کـه 
مـــــشمول «تـــــعز مـــــن تـــــشاء» بـــــوده و بـــــدیـــــن لـــــحاظ از ارج و عـــــزت الـــــهی در بـــــین مـــــردم 
بـرخـوردارنـد، درحـالـیکه خـودشـان مـجبورنـد بـا زر و زور و تـزویـر دیـگران را بـه احـترام و 
تـــکریـــم ظـــاهـــری نســـبت بـــه خـــود وادار کـــنند، در بـــیم و هـــراس مـــی بـــاشـــند و بـــه ایـــن عـــلت 
اقـــــــدام بـــــــه بـــــــدنـــــــام کـــــــردن، تـــــــهمت زدن و... بـــــــه انـــــــسانـــــــهای فـــــــرهـــــــیخته مـــــــی کـــــــنند تـــــــا بـــــــا 
سـوءاسـتفاده از چـنین ابـزاری، تـرور شـخصیتی و تـرور فـیزیـکی ایـن افـراد را در افـکار 

عمومی موجه و شرعی جلوه بدهند)
در ایـن رابـطه رجـوع بـه شـکایـات ایـنجانـب عـلیه بـازپـرس اسـدی (شـعبه پنجـم دادسـرای 
شـــــهید مـــــقدس اویـــــن- ســـــال ۸۹) درصـــــفحه ۲ ایـــــن شـــــکوائـــــیه نـــــمونـــــه کـــــامـــــلی از چـــــنین 
ســـــوءاســـــتفاده ای را در قـــــرن بیســـــت و یـــــکم! نـــــه در دوران جـــــهالـــــت گـــــذشـــــته بـــــه مـــــعرض 
قــضاوت هــمگان قــرار مــی دهــد. اقــدام شــیادانــه ای کــه ایــنجانــب را ســال هــای مــتمادی در 
زیــــــــر بــــــــار ســــــــنگین اتــــــــهامــــــــات ارتــــــــداد، ســــــــاب الــــــــنبی(ص)، افــــــــساد فــــــــی االرض و... و 
مــحکومــیت نــاحــق تــوهــین بــه مــقدســات نگهــداشــته و بــارهــا بــه پــای چــوبــه دار کــشانــیده 
اســـت (بـــویـــژه در ســـال ۹۰ بـــا اســـتناد بـــه پـــانـــزده حـــکم جـــعلی اعـــدام از ســـوی مـــراجـــع 
مــحترم تــقلید) و اگــر دقــت نــظر و تــقوای الــهی اعــضای مــحترم شــعبه ۳۳ دیــوان عــالــی 
کـشور (بـه ریـاسـت جـناب آقـای محـمد نـیازی) نـبود تـابـحال اعـدام شـده بـودم درحـالـیکه 
بـــخوبـــی ثـــابـــت شـــده کـــه کـــلیه اتـــهامـــات وارده هـــمگی صـــرفـــاً پـــاپـــوش بـــوده کـــه بـــا چـــنین 

سوءاستفاده ای طراحی و پیاده شده است و...

۳- طـــوالنـــی و نـــامـــعقول بـــودن طـــول مـــدت مـــقرر بـــازداشـــت مـــوقـــت در قـــانـــون مـــاده ۲۴۲ 
(آ.د.ک):

یــــــکی از عــــــوامــــــل بــــــروز تخــــــلفات جــــــدی درمــــــورد مــــــتهمین (ســــــاع) طــــــوالنــــــی بــــــودن زمــــــان 
بـازداشـت مـوقـت اسـت کـه حـدنـصاب آن بـرای مـجازات هـای سـالـب حـیات مـدت ۲ سـال 
مـــی بـــاشـــد (الـــبته هـــمین هـــم در عـــمل رعـــایـــت نـــمی شـــود بـــطوریـــکه ایـــن مـــدت بـــرای اتـــهام 
انــــتسابــــی افــــساد فــــی االرض ایــــنجانــــب بــــه هــــفت ســــال رســــیده!!! و هــــیچ مــــرجــــعی هــــم 
تـاکـنون بـه شـکایـات مـتعدد مـن در خـالل ایـن سـال هـا رسـیدگـی نـکرده اسـت) و ایـن خـود 
فــرصــت الزم و کــافــی بــرای اعــمال رفــتارهــای نــامــتعارف از ســوی کــارشــناســان امــنیتی 
پــرونــده را بــر روی مــتهمین (ســاع) از جــمله پــیاده نــمودن شــکنجه هــای روانــی نــاشــی از 
حـبس در بـازداشـتگاه و سـلول انـفرادی و...، مـتالشـی کـردن زنـدگـی آنـها بـا تـرفـندهـای 
پــیش گــفته بــمنظور مــنزوی کــردن و بــی پشــتوانــه و حــامــی شــدن ایــن دســته از مــتهمین، 
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داشـــنت زمـــان کـــافـــی بـــرای شکســـنت و راضـــی کـــردن آنـــها جهـــت ارائـــه اعـــترافـــات کـــذب 
دیکته شده زوری و مصاحبه  های الزم در این مورد و...

مـشکل دیـگر ایـن اسـت کـه بـا طـوالنـی شـدن زمـان بـازداشـت مـوقـت در صـورت الـتزام بـه 
صــدور بــرائــت و یــا کــاســته شــدن از مــیزان مــحکومــیت حــبس تــعیین شــده تــوســط دادگــاه 
بـــدوی بـــواســـطه ارجـــاع بـــه دیـــوان عـــالـــی و... طـــلبکار شـــدن مـــتهم بـــواســـطه بیشـــتر بـــودن 
طـول مـدت بـازداشـت از حـبس قـطعی تـعیین شـده و یـا بـرائـت مـتهم، بـعضی از قـضات 
دادگـاه انـقالب و کـارشـناسـان امـنیتی پـرونـده زیـر بـار نـرفـته و اجـازه نـمی دهـند کـه مـتهم 
بــــصورت طــــلبکار از بــــازداشــــت آزاد شــــود و حــــتماً مــــحکومــــیت ســــبکتر دیــــگری بــــرای او 
درنــظر مــی گــیرنــد (مــراجــعه بــه مــوضــوع گــروکــشی). تــصور نــمی شــود کــه در هــیچ کــجای 
دنـیا بـتوان بـه ایـن سـادگـی افـراد را بـه مـدت ۲ سـال دربـازداشـت مـوقـت آنـهم در شـرایـط 
بـازداشـتگاه امـنیتی و سـلول انـفرادی و... مـحبوس کـرد. زیـرا درصـورتـی کـه فـردی را بـا 
اســـناد و مـــدارک مـــعتبر و قـــانـــونـــی و ادلـــه اثـــبات الزم و کـــافـــی دســـتگیر کـــرده بـــاشـــند، 
ظـرف مـدت حـداکـثر ۲ مـاه مـی بـایسـتی جـلسه دادگـاه تـشکیل و صـدور حـکم بـعمل آیـد؛ 
ولـــیکن هـــمانـــطور کـــه گـــفته شـــد بـــعلت ایـــنکه اکـــثریـــت مـــتهمین (ســـاع) را بـــدون در دســـت 
داشـنت اسـناد و مـدارک الزم و کـافـی دسـتگیر مـی کـنند و اتـکا کـارشـناسـان امـنیتی بـه 
خـوداقـراری آنـها (بـا شـگردهـا و تـرفـندهـای گـفته شـده) مـی بـاشـد و الزم اسـت تـا اسـناد 
و مـــدارک، فـــراهـــم و پـــرونـــده ســـازی انـــجام شـــود، از ایـــنرو بـــه زمـــان هـــای بـــسیار طـــوالنـــی 
بـــازداشـــت مـــوقـــت نـــیاز مـــی بـــاشـــد کـــه در بـــرخـــی مـــوارد بـــه زمـــان هـــای بـــسیار بیشـــتری از 
آنــچه کــه حــتی درمــاده ۲۴۲ (آ.د.ک) پــیش بــینی شــده، کــشیده مــی شــود (مــانــند پــرونــده 

من).
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