
 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 
Speaker or Agency: Mohammad Reza Tabesh 
Title: Mohammad Reza Tabesh Letter to Judicary 
Language: Persian 
Western Date: 2 September 2009 
Persian Date: 11 Shahrivar 1388 
Physical/Electronic Location: http://www.parlemannews.ir/index.aspx?n=3211 
 

 
 قانون آئین دادرسی كیفری  811با استناد به تبصره ماده 

کاران  دادگاه جنایت/صدا و سیما باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد: ای به آیت هللا الریجانی تابش در نامه

 ها برگزار شود هایی نظیر کهریزک، با حضور رسانه بازداشتگاه

رئیس   ای خطاب به رئیس قوه قضائیه که رونوشتی از آن برای در نامه مجلس( ره)دبیرکل فراکسیون خط امام

های غیرقانونی و غیرشرعی نیز ارسال شده، با تاکید بر تخلف صدا و سیما  صدا و سیما جهت توقف پخش دادگاه

ران كا شخصیت جنایت»:ها، تاکید کرد قانون آئین دادرسی كیفری، در پخش این دادگاه 811بر طبق تبصره ماده 

هایی نظیر كهریزک باالتر از شخصیت متهمان سیاسی نیست و سرپوش گذاشتن بر این قضیه سبب  بازداشتگاه

تا هرچه سریعتر عوامل  امید است ترتیبی اتخاذ شود گسترش آثار سوء اینگونه جنایات و تكرار آن خواهد شد و

ای شدن  ت ادامه روند فعلی رسانهای تحت پیگرد قرار گرفته و در صور این جنایات در هر سمت و درجه

 «.،دادگاه این افراد علناً و با حضور رسانه ها تشكیل شود دادگاهها

 :، متن کامل این نامه بدین شرح است«نیوز پارلمان»مجلس(ره)به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام

 اله الریجانی حضرت آیت

 ریاست محترم قوه قضائیه 

 سالم علیكم 

یك انتصاب حضرتعالی در مسئولیت قضائی نظام اسالمی و آرزوی توفیق در اجرای این تكالیف با عرض تبر

امید است طلیعه حضور شما در این . رساند خطیر، درخصوص حوادث و وقایع اخیر نكاتی را به استحضار می

 .مسئولیت بزرگ احقاق حق باشد
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از انتخابات ریاست جمهوری مسأله فاجعه بار هتك همانگونه كه استحضار دارید یكی از مسائل تلخ حوادث بعد 

حرمت و رفتارهای زشت بعضی از مأموران با بازداشت شدگان است كه نقض آشكار اصول متعدد در قانون 

اساسی و حقوق انسانی است كه اگر با اطالع و موافقت مقامات مافوق بوده جسارت و قانون ستیزی آن مضاعف 

های رسمی كشور  امات مافوق بوده موجب تأسف و شرمساری است كه در بازداشتگاهبوده و اگر بدون موافقت مق

 . چنین اتفاقاتی رخ دهد

ها و كوی دانشگاه را افراد نفوذی و برانداز اعالم  اخیراً جناب آقای احمدی نژاد عامالن اقدامات زشت بازداشتگاه

در غیاب ( آمیز با وضعی ابهام)متهمان سیاسی  اكنون كه دادگاه. اند كه بر ابهامات قضیه افزوده است نموده

شش داده و رسانه ملی شود و همه رسانه ها آن را پو وكالی انتخابی آنان بصورت علنی و جهت دار برگزار می

با نقض آشكار قانون قبل از اثبات هرگونه اتهام و صدور حكم اقدام به پخش سراسری جلسات محاكمه نموده و 

گذاری ایران وجود ندارد  دهد كه در نظام قانون حتی عناوین جعلی جرائمی را تبلیغ نموده و به متهمان نسبت می

قانون آئین دادرسی كیفری معطوف  811رتعالی را به تبصره ماده ؛ توجه حض(همانند متهمان كودتای مخملی)

منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات »: دارد نماید كه مقرر می می

ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه كرده  خبرنگاران رسانه. رسیدگی است

كر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و متشكی عنه باشد و بدون ذ

 «تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حكم افتراء است. منتشر نماید

بنابراین اقدامات صداوسیما نقض و تخلف آشكار مفاد این قانون بوده و قابل تعقیب كیفری است كه از حضرتعالی 

 .گی داردتقاضای رسید

كاران  علی ایحال از آنجا كه عدالت در قضا اقتضای مساوات در رسیدگی به جرائم را دارد و شخصیت جنایت

بازداشتگاه هایی نظیر كهریزك باالتر از شخصیت متهمان سیاسی نیست و سرپوش گذاشتن بر این قضیه سبب 

كه حضرتعالی مرجع شهروندان در رسیدگی  گسترش آثار سوء اینگونه جنایات و تكرار آن خواهد شد و از آنجا

به تظلمات از حقوق آنان هستید امید است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا هرچه سریعتر عوامل این جنایات در هر سمت 

،دادگاه این افراد علناً و  ای شدن دادگاهها ای تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت ادامه روند فعلی رسانه و درجه

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی در حفظ حقوق شهروندان تقدیر و تشكر می . ها تشكیل شود با حضور رسانه

 .نماید

 باتشكر و احترام

 محمدرضا تابش

 مجلس شورای اسالمی   (ره)دبیركل فراكسیون خط امام 
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 :رونوشت

 جناب آقای دكتر الریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسالمی جهت استحضار  -

سازمان صدا و سیما جهت استحضار و صدور دستور توقف پخش   دس ضرغامی ریاست محترمجناب آقای مهن

 دادگاههای غیر قانونی و غیر شرعی

نوباوه وطن عضو محترم شورای نظارت بر صدا و سیما جهت استحضار و دستور توقف پخش   جناب آقای

 دادگاههای غیر قانونی و غیر شرعی

حترم شورای نظارت بر صدا و سیما جهت استحضار و دستور توقف جناب آقای دكتر علی مطهری عضو م

 پخش دادگاههای غیر قانونی و غیر شرعی

 

 ١٨١١شهریور  ١١: تاریخ انتشار

 

 

 

 

 

 

 


