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Mostafa Tajzadeh, former deputy minister of Interior and a senior member of 

Participation Front (reformist) who has been detained since the election coup in 

June announced that he won’t defend himself in any court till the time that 

Ahmad Janati, the Secretary General of the Guardian Council, is brought to 

justice in the court. Tajzahde said: “If the charges I filed against Janati would 

have been processed 10 year ago, when Janati was the head of the committee 

overseeing the election then and disobeyed the law, and just like I was put to trial 

he would have been put to trial too; we wouldn’t witness these serious problems 

in the country today. The reason that I filed charges against him is that I still 

believe that free election is the solution to save the country and we should try to 

make that happen.” Tajzadeh said that he attended his court session to honor the 

law and is insisting on his 30 year service to the country and the revolution and 

while denied all the accusations against him, in protest to the fact that there have 

been no progress regarding the charges he filed against Ahmad Janati, 

announced that he won’t attend any other court session until the time that Ahmad  
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Janati is put on trial well. 

 

 تا دادگاه جنتی تشکیل نشود در هیچ دادگاهی دفاع نمی کنم: تاجزاده

 

مصطفی تاجزاده علت عدم دفاع خود را در دادگاه، اعتراض به عدم تشکیل دادگاه (: جرس)شبکه جنبش راه سبز 

 .احمد جنتی برای رسیدگی به شکایتش علیه وی، اعالم کرد

  

به احترام قانون در دادگاه شرکت کردم و بر نقش سی ساله  من: به گزارش کلمه ،مصطفی تاجزاده گفته است

خود در پیروزی انقالب اسالمی، تأسیس نظام جمهوری اسالمی، حفظ دستاوردهای انقالب و خدمتگزاری مردم 

تأکید دارم و ضمن رد کلیه اتهامات وارده و در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایتم از جنتی در دادگاه، از خود 

 .رده و تا فراهم نیامدن شرایط الزم، در هیچ دادگاه دیگری هم شرکت نمی کنمدفاع نک

اگر همان ده سال پیش که با تخلف از قانون توسط آقای جنتی که رئیس شورای نظارت بر : وی گفته است

انتخابات بود وبا سرپیچی از قانون انتخابات، بدعت گذاشته شد، شکایتم مورد رسیدگی قرار می گرفت و همان 

د این مشکالت جدی برای کشور طور که برای من دادگاه تشکیل دادند، ایشان هم محاکمه می شد، امروز شاه

و دلیل شکایت من نیز این است که همچنان انتخابات آزاد را راه نجات کشور می دانم و معتقدم باید برای . نبودیم

 .تحقق آن تالش کرد

تاجزاده با توجه به گفته های اخیر مسئولین قوه قضائیه مبنی بر عدم حاشیه امنیتی برای هیچ صاحب قدرت و 

جرای قانون برای همه، از آنان خواست تا برای اثبات حقانیت این ادعا هرچه زودتر دادگاه آقای جنتی مقامی و ا

را تشکیل دهد تا همه شهروندان ایرانی شاهد برابری حقوقی و عدم مصونیت بعضی و استفاده از حاشیه امن 

 .توسط آنان باشند

 


