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 شدگان را آزاد کنید بگیرید و بازداشت شجاعانه تصمیم: نامه استانداران دولت اصالحات به صادق الریجانی

ارسال نامه به رئیس جدید قوه قضائیه از  جمعى از استانداران و معاونان وزارت کشور در دولت اصالحات با

شدگان وقایع اخیر را  اپسندانه سریعا دستور آزادى کلیه بازداشتخد وى خواستند که با یک تصمیم شجاعانه و

 :این نامه را بخوانید متن کامل. صادر کند

 

  «باسم هللا الملک الحق المبین»

 جناب حجت االسالم والمسلمین آقای صادق الریجانی

 ریاست محترم قوه قضائیه

 با سالم واحترام؛

نموده، امیدواریم بتوانید  خطیر ریاست دستگاه قضائی آرزوی موفقیتابتدا برای جنابعالی در مسئولیت جدید و 

 .اصالح عمیق و اساسی آن بردارید گامهای مؤثری در راستای بازسازی خرابیهای آن دستگاه و

همانا احقاق حقوق آسیب  بدیهی است چنانچه اراده اصالح در امر قضا مد نظر باشد،گام اول واقدام فوری،

رسیدگی به جرائم وتخلفات گسترده آسیب  خرداد ماه و 22شدگان حوادث پس از انتخابات دیدگان وبازداشت 

مستلزم اراده قوی واستقالل در عمل وقرار گرفتن ضابطین قضائی  این امر هم. زنندگان ومجازات آنان میباشد

 .است درجایگاه قانونی خود

حساس عمر خود را درخدمت  وهشتم را ـ که دورانآنچه ما استانداران ومعاونان وزارت کشور در دولتهای هفتم 

در مرحله اول نگرانی از آینده انقالب و کشور به  به کشور و انقالب گذرانده ایم ـ به نگارش این نامه واداشت،



 

 

 

ومخاطره آمیز ناشی از ظن وگمان وعملکردهای خشن وبی رحمانه،  دلیل جریان یافتن برخی سیاستهای غلط

از سرنوشت بازداشت شدگان بی دفاع حوادث اخیر، به ویژه جمعی از همکارانمان در  انیودر مرحله دوم، نگر

ارزشمند  اینک با گذشت بیش از دو ماه همچنان ده ها نفر از شخصیتهای. خدمت در وزارت کشور است دوران

رگم وسلولها، سرد سیاسی، علمی، فرهنگی وجوانان وشهروندان، بی خبر از همه جا دربازداشتگاه ها

اند ازتحمل رفتارهای غیر انسانی، غیر  این درحالیست که بسیاری از بازداشت شدگانی که آزاد شده.ومحبوسند

 .بندانشان خبر داده اند قانونی ونامشروع و آسیب دیدگی خود و هم

ی به آرامش تنها کمترین کمک ای بود که نه متأسفانه دادگاههای تشکیل شده تعدادی از بازداشت شدگان نیز به گونه

افزود وسؤالهای بی جواب جدیدی را درافکارعمومی  و روشن شدن قضایا نکرد، بلکه بر ابهامها ونگرانی ها

 .مطرح ساخت

شدگان، در مورد عده ای  ما امضا کنندگان این نامه ضمن دفاع از حقوق قانونی و حرمت وحریم کلیه بازداشت

میبرند وغالباً ممنوع المالقات هستند، یعنی  از همکاران سابق خود در وزارت کشور که اکنون دربازداشت به سر

رمضان زاده ـ ...مصطفی تاجزاده ـ دکتر محسن میردامادی ـ دکترعبدا دکتر سید: برادران عزیز وبزرگوارمان

نیری، با  آقائی ـ مهندس میرزا ابوطالبی ـ جهانبخش خانجانی ـ مجید...عطریانفرـ مهندس هدایت ا مهندس محمد

اخالص وخدومی هستند که همواره  دهیم آنان انسانهایی شریف، با توجه به شناختی که از آنان داریم گواهی می

ش ودر انتخابات ریاست جمهری دهم نیز صادقانه تال در راه آرمانهای انقالب و خدمت به مردم کوشیده اند

و مشارکت گسترده آنان بیفزایند وبر اقتدار و عزت ایران وجمهوری  نمودند تا با دعوت از مردم به حضور

بازداشتگاه  اما اینک به جای تقدیر وتشکر از تالشهای ارزنده آنان، بدون هیچ گناه وجرمی در اسالمی بیفزایند؛

پر شور کشور باهیچ یک از  گذار وجواناناینگونه معامله با شخصیتهای خدمت. ها وسلولها به سر میبرند

 .حداقلی حکومتداری نیز همخوانی ندارد معیارهای عدل و انصاف و حقوق قانونی و حتی با تدابیر

خدمت در وزارت  ما با اعالم نگرانی شدید از وضعیت همکارانمان در دوران! ریاست محترم قوه قضائیه

اعتمادی از وضعیت ایشان در دست نیست،  چگونه خبر موثق و قابلکشور،به ویژه آقای تاج زاده که متأسفانه هی

خداپسندانه در ابتدای مسئولیت خویش، سریعاًدستور آزادی کلیه  از جنابعالی میخواهیم با یک تصمیم شجاعانه و

اخیر،از جمله همکاران ارزشمندمان را که از شخصیتها و مدیران خدوم وبرجسته  بازداشت شدگان وقایع

تحت  صادر فرمائید و اجازه ندهید برخوردهای ظالمانه و غیر قانونی برخی از ضابطین قضائی دکشوران

 .سازد مسئولیت جنابعالی ادامه یابد و چهره دستگاه قضائی را بیش از این ملکوک

 "والسالم علی من اتبع الهدی"

اشرف  -الری م انصاریمحمد ابراهی -غالمرضا اانصاری -جمشید انصاری-حسین امینی -علی اصغر احمدی

 -سید صفدر حسینی -علی جابریان -اسماعیل تبادار -محمد علی پنجه فوالدگران -محمد رضا بهزادیان -بروجردی



 

 

 

 -جعفر رحمان زاده -علی اکبر رحمانی -رازانی...اسدا -اسماعیل دراز گیسو -احمد خرم -سید محمود حسینی

قربانعلی  -محمد علی سبحان الهی -محمود زمانی قمی -زاهدیعبدالمحمد  -بابادی ابراهیم رضائی -حسن رسولی

 داود -علی صوفی -غالمرضا صحرائیان -کریم شورانگیز -مسعود سلطانیفر -غالمعلی سفید -سعادت

فتح  -محمودیان فریبرز -یحیی محمد زاده -سید مرتضی مبلغ -حمید کالنتری -محمدعلی کریمی -کشاورزیان

سید محمود  -مهرعلیزاده محسن -محمد هاشم مهیمنی -سید جعفر موسوی -یمحمد حسین مقیم -معین...ا

 یونس سینکی حسن -جواد نگارنده -سید علی نکوئی -محسن نریمان -میرلوحی

 

 

 

 

 

 

 


