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 نامه جمعی از حقوقدانان به مردم و حکومت 

 هشدار به قضات، ماموران وعوامل دولت کودتا

 

 ۸۸۱۱شهریورماه  ۶۲

 

قضات، ماموران، مزدوران و عوامل دولت کودتا هوشیار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزادیها، 

   .ت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هیچ قانون یا امر آمر قانونی خدشه بردار نیستامنی

 

سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی : حقوق مردم»جمعی از حقوقدانان ایرانی در نامه ای با عنوان 

. کاتی را یاد آوری نمودندنسبت به عملکرد نیروهای دولتی در قبال اعتراضات مسالمت امیز مردم ن« و مردم

 :متن کامل این نامه به شرح زیر است

 

, ماموران سپاه, وقایع اخیر پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران و شیوه برخورد دستگاه قضائی

 الزم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکالیف کسانی که. نیروی انتظامی و اطالعات را همه دیدیم, بسیج

 :در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانیم

 

, به کلیه قضات و مامورانی که در خدمت سرکوب مردم قرار گرفته اند یادآور می شود که سرکوب مردم( 1

طور آزار و اذیت و تجاوز به آنان و صدور قرارها و احکام کیفری برای مردمی که به , شکنجه, ضرب و شتم

به نتیجه انتخابات اعتراض دارند ولو اینکه بدون مجوز دست به ( خواه صحیحاً یا خواه به خطا)مسالمت آمیز 

تحت هیچ شرایطی حتی در سیستم حقوقی فعلی ایران مجاز نیست و کسانی که مرتکب این , تظاهرات بزنند
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ک می کنند خود مجرم و مستحق مجازات به اعمال می شوند یا به انجام اینگونه اعمال غیرقانونی علیه مردم کم

 .تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود

 

از مجازات رهائی " مامور و معذور بودن"ماموران زیردست نمی توانند به بهانه , برخالف تصور عمومی( 2

ي جرمي هرگاه به امر غیرقانوني یكي از مقامات رسم: "قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد 75ماده . یابند

واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه 

قابل قبول و به تصوراینكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالي محكوم خواهد 

  ."شد

 

فکر کرده باشد که دستور مافوق وی ( اشتباه قابل قبول) معنای این ماده این است که حتی اگر مامور اشتباهاً 

حال آنکه امروزه هر انسان معمولی و حتی . قانونی است باز هم به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد

آزار و تجاوز به مردم تحت هیچ , شکنجه, ضرب و شتم, زیرحدنرمال هم می داند که حمله وحشیانه به مردم

امری قانونی محسوب نمی شود , ه دستور هیچ مقامی حتی رهبر یا رئیس قوه قضائیه یا سایر مقاماتشرایطی و ب

( ولی فقیه)الزم به ذکر است که رهبر . محکوم می شوند" به مجازات مقرر در قانون"هر دو " آمر و مامور"و 

نمی داد هم قانوناً حق  حتی اگر مشروعیت خود را ، در اثر جنایات و مظالم خود و مجموعه اش، از دست

 .صدور فرمانی بر خالف اصول مذکور را نداشت

 

, با توجه به عکس ها و فیلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد, اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبین( 3

ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورین . کاری بسیار ساده است

کار یا دچار عذاب وجدان شده علیه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختیار برخی معترضان و درست

  .مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران کودتا را آسان کرده است

 

اطالع تر ضمناً گزارشات حاکی است که برخی ماموران بی اطالع انتظامی و اطالعاتی تحت تاثیر مسئولین بی 

به تصور این که فی , از خودشان که مختصر شنیده هائی در مورد ادله قانونی اثبات جرم و مقررات شرع دارند

بات است دست به جنایت نابخشودنی زنای به عنف زده اند، المثل جرم زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل قابل اث

غافل از این که شهادت چهار مرد عادل مربوط به زنای با رضایت طرفین است و زنای به عنف نیازی به 

شهادت چهار مرد عادل ندارد و ادله عمومی اثبات جرم مثل اجتماع برخی قرائن، امارات، شهادت حتی یک نفر 

 .مثالهم می تواند این متخلفین را به راحتی با مجازات مرگ روبرو کندو گواهی پزشک و ا

 



 

 

 

مسند محترم قضاوت را غصب  یا به تعبیر صحیح باید گفت کسانی که بدون صالحیت،)آن دسته از قضات ( 4

بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام علیه مردم معترض ولو بر اساس نص صریح قانون، ( کرده اند

  .توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند نخواهند

اجرای قوانینی که حقوق مسلم مردم از قبیل آزادی بیان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز و 

  .سایر حقوق اساسی بشر را نادیده بگیرد و تضییع کند بالتوجیه و مستوجب مجازات است

، بحث عقاب بال (ز آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پیش بینی شدهکه بخشی ا)در باب حقوق اساسی مردم 

  .بیان چندین دهه است موضوعیت خود را از دست داده است

این امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و دیوانهای بین المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نیز 

  .هیتلر رسیدگی می کردند تصریح شده استدادگاههای محلی آلمان که به جنایات عوامل رژیم 

در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژیم هیتلر را به 

  .دستگاه های مخوف امنیتی آن رژیم گزارش کنند

عضاً موجب مرگ افراد و ب)پس از سرنگونی هیتلر، دادگاهها خبرچین هائی که طبق این قانون رفتار کرده بودند 

را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها ( صرفاً به دلیل ابراز مخالفت با هیتلر شده بودند

  .دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هیتلر را نپذیرفتند

جمله آزادیها،  قضات، ماموران، مزدوران و عوامل دولت کودتا هشیار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از

  .امنیت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هیچ قانون یا امر آمر قانونی خدشه بردار نیست

مراقب باشید سرنوشت شما پس از برکناری رهبر و دولت کودتا مشابه سرنوشت عمال هیتلر پس از سرنگونی 

 .وی نشود

 

مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهیز از هرگونه مردم سرفراز ایران مستحضر باشند که اگرچه اکیداً بر ( 7

درگیری تاکید می نمائیم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و دیگران که مورد تهاجم 

عوامل دولت کودتا قرار می گیرید، حق دارید هر اقدام متناسبی را در جهت دفع خطر به عمل آورید و تحت 

وح گردید یا در صورت بیم خطر جانی برای شما و دیگران، این مامور ناچاراً به قتل شرایطی اگر ماموری مجر

چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده  رسید، شما مجرم نیستید و هیچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود

 . کرده اید

المی به شرح زیر آمده قانون مجازات اس 12و  11در این خصوص، شرایط ایجاد حق دفاع مشروع در مواد 

 :است

 

هركس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگري و یا آزادي تن خود یا  - 11ماده "

دیگري در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع 

-  بود شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد 



 

 

 

  .دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد  - 1

  .عمل ارتكابي بیش از حد الزم نباشد  - 2

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمال ممكن نباشد و یا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر  - 3

  .واقع نشود 

آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا  -تبصره 

  .دفاع بوده ونیاز به كمک داشته باشد 

 

مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع  - 12ماده 

وجود خوف محسوب نمی شود ولي هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن م

آن باشد كه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز 

 ."است

 1311بیست و ششم شهریور 

 

 

 

 

 

 

 


