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Iranian judiciary defends its actions against criticism from lawmakers 

Sadegh Larijani, Iran’s Head of Judiciary spoke out against the petition signed by 

175 MPs to accuse the judiciary of failing to accomplish its duties, and said the 

judiciary “is always in step with the greater policies of the Islamic Republic.” 

The letter, written and signed by 175 Iranian MPs criticizes the judiciary for failing 

to prosecute the heads of the opposition. 

Fars news agency reports that speaking in a meeting of government officials, 

Larijani denied having delayed in confronting “seditious elements.” 

The Head of Judiciary expressed disappointment in receiving such a letter from 

the Parliament despite his prior explanations to the representatives regarding the 

judiciary’s policies in dealing with the opposition. 

He emphasized: “We are very good at our job and are not prone to 

procrastination as these gentlemen would like to believe. We have no fear of 

confronting the heads of sedition.” 

He also addressed the letter’s concerns regarding the summoning of managing 

directors of pro-government newspapers saying: “No one is allowed to insult the 

heads of government forces and justice applies to all.” 

Head of some conservative newspapers such as Keyhan have been summoned 

to court in connection with a libel lawsuit brought against them by opposition 

figures. 
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The Head of Judiciary went on to say that anyone who commits a violation must 

be held accountable irrespective of their connections. 

He declared that writing of such letters is to the detriment of the judiciary and 

urged the MPs to desist from such actions. 

Sadegh Larijani also addressed comments regarding the judiciary’s failure to 

prosecute big corruption cases saying: “The Supreme Leader has repeatedly 

stressed on direct confrontation of corruption cases provided that they do not 

weaken the system.” 

A number of websites have reported that the judiciary has stopped pressing 

corruption charges against Mohammadreza Rahimi, Ahmadinejad’s vice-

president, due to orders from the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei. 

Elias Naderan, a conservative member of the parliament has announced that 

Rahimi is the head of large corruption ring; however, the allegations against 

Rahimi have not materialized into any legal actions. 

 

 مجلس ندهینما ۵۷۱از نامه  یجانیتاسف الر

 

 ندگانیر برخورد با رهبران مخالف دولت گفت نماب یمجلس مبن ندهینما ۵۷۱در واکنش به نامه  یجانیالر صادق

 «.دارد یقدم برم یاسالم یکالن نظام جمهور یها استیس یهمواره در راستا» هیبدانند که قوه قضائ دیمجلس با

 

 نیا« تعلل»در انتقاد از  یمجلس خطاب به و ندهینما ۵۷۱چند روز پس از انتشار نامه  یجانیالر یآقا اظهارات

 .شود یم رادیقوه در برخورد با رهبران مخالف دولت ا

 

کل  رانیو مد نیمعاون ییگردهما شیکه در هما یجانیالر یفارس، آقا یشنبه خبرگزار گزارش امروز سه به

در برخورد  هیقوه قضائ»: نامه اظهار داشت نیدر واکنش به ا گفت، یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور سخن م

 «.وجه امروز و فردا نکرده است چیه گران به با فتنه

 

در برخورد  هیقوه قضائ استیدر مورد س ندگانیاز نما ینامه، به برخ نیاز انتشار ا شیافزود پ هیقوه قضائ سیرئ

 «.زنند یها م حرف نیاز ا یمتاسفانه دوباره برخ»داده است، اما  حیبا مخالفان توض
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که  میستیو اهل امروز و فردا کردن هم ن میبلد یما کار خود را به خوب»: گفت ندگانینما نیخطاب به ا یجانیالر

 «.میندار یخوف چیبخواهند به ما کمک کنند و ما در برخورد با سران فتنه ه انیآقا نیا

 

: کار افزود محافظه یها رسانه رانیمد یبه احضار برخ ندگانینما  از یدر واکنش به اعتراض گروه نیهمچن یو

 «.به سران قوا را ندارد و عدالت مربوط به همه است نیکس حق توه چیه»

 

در برابر  جهت یخود ب یها یحزب و هم کانیکس حق ندارد از دوستان، نزد چیه»: اظهار داشت هیقوه قضائ سیرئ

پاسخگو  دیما هم مرتکب خالف شدند، با کانیچرا که اگر دوستان و نزد ست،یعادالنه ن نیقانون دفاع کند و ا

 «.باشند

 

است و ما توقع  ییکمک به ما باشد، به ضرر دستگاه قضا یولو برا ها یپراکن گونه نامه نیا» یجانیگفته الر به

 «.و امضا جمع کنند فتندیراه ب یا در مجلس عده میندار

 

 «سکوت نکرده است هیقضائ قوه»

مفاسد »در برخورد با  هیره سکوت قوه قضائها دربا رسانه یبرخ  در واکنش به گزارش نیهمچن یجانیالر صادق

 .ستین شیب «یدروغ»ها  گزارش نیهم گفت که ا «یاقتصاد

 

در مجلس  میاست و ما توقع ندار ییکمک به ما باشد، به ضرر دستگاه قضا یولو برا ها یپراکن گونه نامه نیا»

 «و امضا جمع کنند فتندیراه ب یا عده

کردند، اما فرمودند  دیرهبر معظم انقالب همواره به طور قطع در برخورد با مفاسد تاک»: افزود یجانیالر

 «.ردیصورت نگ شود، ینظام م فیکه موجب تضع یبرخورد

 

 نیا خواند، یم ندیخود ناخوشا یفراخوانده شدن به دادگاه را برا یاگر مسئول»: اظهار داشت هیقوه قضائ سیرئ

 «.ستیما ن ریتقص

 

به دستور  هیاند قوه قضائ اعالم کرده یخبر یها تیسا وب یکه برخ شود یم رادیا یطیدر شرا یجانیالر اظهارات

 .منع شده است نژاد یمعاون اول محمود احمد ،یمیپرونده محمدرضا رح یریگیاز پ ،یاسالم یرهبر جمهور

 

شبکه مفاسد » کیکار مجلس اعالم کرده است مسئول  محافظه ندهینادران، نما اسیطور که ال آن یمیرح یآقا

 .بوده است «یاقتصاد

 


