
  یبسمه تعال                                                          

 رانیا یاسالم یمجلس شورا ۹۰محترم اصل  ونیسیکم

 ریخ یو نثار دعا باسالم

و عدم  نموردیدرا میها و مکاتبات وکال یریگیوپ ۱۷/۱/۹۷و  ۹/۱۰/۹۶ارائه شده مورخ  اتیشکا روی، پ"احتراما

از نقائص قانون و عدم  یگریطرح بخش د نیو همچن یادآوریجهت "محترم، مجددا ونیسیآن کم یپاسخگوئ

،  یدتیوعق یتی،امن یاسیس انیو زندان نیدرمورد متهم یو حقوق شهروند ینامه دادرس نینقض آئ آن ، یاجرا

خود عمل کرده باشم) کلکم راع و  یوشرع یقانون ،یانسان فهیتا به وظ رساندیرا به اطالع م یمطالب لهینوسیبد

 کلکم مسئول (:

 

 بعنوان دادگاه هم عرض  ۱۵شعبه ، یصلوات یقاض یدرادامه تخلفات ارتکاب تیطرح شکا_Aقسمت

 یدگیبعنوان شعبه هم عرض ورس ۹۶وریوشهر ۹۴محترم کشور صادره در آذر یعال وانید یعدم متابعت از آرا_۱

 وانید یباتوجه به استنادات ارائه شده در آرا یرا یوانشا ۴۶۹ماده  قسمت ب۴ استناد به بند با تیدر ماه

 مجدد : یرقانونیو صدور حکم غ لیبر موارد ذ یمحترم مبن

 ۱۸۸ تا۱۸۳بامواد  یاالرض بعلت عدم تطابق اقدامات کذب انتساب یافساد ف یبودن اتهام انتساب مردود (الف

 . ۹۲ دیقانون جد ۲۸۶و ماده  میقانون قد

استناد به  االرض وصدور آرا و احکام با یجرم افساد ف ۹۲دیقانون جد ۲۸۶بودن استناد به ماده  یقانونری(غب

 بودن  بیماده بواسطه موخرالتصو نیا

. اما  شدیبرائت از آن صادرم یرا یستیبا یمردود بوده و م "تایماه یبه موارد فوق الذکر اتهام انتساب باتوجه

و انحراف از قانون در خالل متجاوز از هشت سال گذشته ، در  یهم در ادامه همان روند تخط یصلوات یقاض

تبصره  نیاشد مجازات ا نموده و ۲۸۶ماده  صرهبار با استنادبه تب نی، ا یآشکار و محرز اقدام به صدور را یتخط

، استنادبه  ۲۸۶بودن ماده  یرقانونیمردود و غ لیبدل کهیپنج سال حبس ، صادر کرده است . درحال یعنیرا 

 است.  یرقانونیتبصره آن هم غ

اتهامات  ریباسا عیو عدم تجم یبازداشت موقت قبل امیعدم احتساب کامل ا قی)ا.د.ک( : از طر ۳۱۳نقض ماده _۲

 یاالرض بعنوان اتهام اصل یاز هفت سال بازداشت موقت از بابت اتهام افساد ف شیسال از ب۲ومنظور کردن فقط 

 اتهام و بازداشت موقت آن آغاز شده است . میتفه ۱۴/۲/۹۰ خیکه در تار



ساله بازداشت موقت )که از هفت سال ۲مهلت مقرر حد نصاب  تیعدم رعا لی)ا.د.ک( بدل ۲۴۲نقض ماده _۳

 هم متجاوز شده است (. 

گذشته  یسال ها یانونرقی)ق.م.ا(، گذشته از بازداشت غ ۵۸۳درحال حاضر براساس ماده  یرقانونیبازداشت غ_۴

 بابت. نیاز ا

وقت  شتریواطاله ب نجانبیاز پرونده هشت ساله ا )ا.د.ک( ۴۸به بهانه اعمال تبصره ماده  یاصل یعزل وکال_۵

 . قیطر نیاز ا یدادرس

به دادگاه  ادیز اریبس ریتاخ ارسال آن با کشور و یعال وانیبه د یعدم ارسال حکم صادره جهت فرجام خواه_۶

باشد و دادگاه  یکشور م یعال وانید تیاالرض در صالح یبه اتهام افسادف یدگیرس کهیاستان )درحال نظر دیتجد

اعمال نفوذ در روند  قیصادره از طر یرقانونیکردن حکم غ یقطع یتالش برا و آنرا ندارد( تینظر صالح دیتجد

 . قیطر نیاز ا یاطاله وقت دادرس به پرونده و یدگیرس

 ۲۸/۱۲/۹۶ خیدر تار قهیوث نیتام رغمیعل قهیوث ونیلیچهارصدم دیبه ق یقرار آزاد یعدم اجرا_۷

 ۸/۹/۹۶ خیبطرق مختلف از تار یو اطاله وقت دادرس یکردن روند دادرس ی، طوالن یطرفیو عدم ب یغرض ورز_۸

 سال گذشته (. نی)صرف نظراز چند

الف وعدم انتقال _۲ یتیدر بازداشتگاه امن نهیقرنط طیدر شرا یو نگهدار انیاز حقوق زندان تیاعمال محروم_۹

 ، نداشتن مالقات و...  یبه زندان عموم

 یآقا_ یطاهر نبیخانم ز_ ییطباطبا زادهیدمحمودعلیس ی)آقا میووکال نجانبیا اتیعدم توجه به دفاع_۱۰

 (  یاحمدخسرو

۱۱_... 

  یاله قیتوف یباآرزو                                                                          

   یطاهر یمحمدعل                                                                           

                                                                                 ۵/۳/۹۷ 

 

 

 

 



 نیپاگذاردن قوان ریز یها و سوءاستفاده از آنها وراهها یو کاست بی، معا یاز مواد قانون یبعض ینیبازب :Bمتسق

 توسط عوامل قانون 

توسط  یارتکاب یرقانونیبه اعمال غ دنیبخش تیدر جهت مشروع دیاز مراجع عظام تقل یسوءاستفاده ابزار_۱

 :یتیکارشناسان امن

که به چه علت  نموردیقبل درپاسخ به اعتراض و سوال من در ا یابار درسال ه نیثاراهلل چند یتیامن کارشناسان

که  آنچه را انجام  و...ندارند، به صراحت به من گفته اند یقانون ،ی، انسان یبه مسائل اخالق یبندیپا چگونهیآنها ه

 استفتا که با نیا باشد و آنها با یم دیمحترم تقل عاخذ شده از مراج یوبراساس فتاوا یشرع"دهند کامال یم

کفار ، اصحاب فتنه ، دشمنان اسالم و...  ن،ی، منافق یجبهه استکبار جهان با یتیامن یروهاین نیا نکهیتوجه به ا

باشند و  یو... م یرحمی، خشونت و ب یدروغ و دغل کارو  رنگیو ن بیباشند و آنها اهل فر یم یدرجنگ دائم

اعمال و رفتارها شوند و از آنها  نیمقابله به مثل نموده و متوسل به ا توانندیم ایآ زنند،یدست م یتیابه هر جن

در  زیاز مراجع عظام ن یرفتارکنند و...که برخ زیمانند برده و کن رشدگانیوبا دستگ رندیبگ متیگرفته و غن ریاس

 اند.  دهفتوا صادرکر نموردیاستفتاءپاسخ مثبت داده و درا نیپاسخ به ا

وزشت خود قرار داده اند ؛ درست مانند سابقه  حیفتاوا را مالک اعمال قب نیا زین یتین امنکارشناسا نیا جهیدرنت

 با قایدق زیموارد ن نگونهیرقم خورد وا یهولناک اتی، جنا یا رهیزنج یپشت صحنه قتل ها یکه از فتاوا یتلخ

از نحوه سوء  زیواز آنجا که مراجع محترم ن ردیگیصورت م یمشابه ا یباشگردها و ترفندها و ینسخه ا نیچن

که الزم  رندیگیقرار م یابزار یسوء استفاده ها نیاطالع هستند ، مورد چن ی)ثاراهلل( ب یتیامن یروهایاستفاده ن

را گرفته و به صراحت از مداخله  ییسوء استفاده ها نیچن یالزم ، جلو یمواد قانون بیاست قانونگذاران با تصو

 یبازداشته شوند مگر درمورد اعمال رأفت اسالم یدتیو عق یتی، امن یاسیس نیدرمورد متهم دیتقل مراجع عظام

 . یو ضد بشر یرانسانیغ یاز رفتارها یتیو بازداشتن کارشناسان امن یو بجا آوردن حقوق شهروند

 کتهید یو گرفتن اعترافات کذب زور ی، قدرت نمائ ریو زشت بمنظور تحق عیشن یاز رفتارها یانجام برخ_۲

 خانواده : یاعضا یریشده با دستگ

بر صدمه  یافراد خانواده مبن دیتهد کهیشده در صورت کتهید یگرفتن اعترافات زور یاز شگردها گرید یکی

در  خانواده یاعضا دنیباشد تا متهم )ساع( با د یآنها م یریبه آنها موثر واقع نشود ، اقدام به دستگ دنیرسان

شده  کتهید یبه ارائه اعترافات کذب زور قدامگرفته وراحتتر ا یرا جد یتیکارشناسان امن داتیبازداشتگاه ، تهد

درسال  یتی)ع غ( ، کارشناسان امن نیاز متهم یکیو حبس  یرینکند. بعنوان مثال ، با دستگ ینموده و مقاومت

آنها ، اقدام به سوال  ریدر کنار آنها نشسته و ضمن تحق زینشانده وخود ن یمتهم را در مقابل و نی، همسر ا ۹۰

متهم را وادار  نیو نشان دادن اقتدار خود ، ا یقدرت نمائ نیا با آنها نموده تا یروابط زناشوئ نیتر یدرمورد جزئ

را  انیجر نی، ا ۹۱فرد درسال  نی. ا دیشده مورد نظر بنما کتهید یدر مورد ارائه اعترافات کذب زور میبه تسل



عده بشدت  نیو رفتار ا اعمال یقباحت و زشت نهمهیواز ا ختیریکه اشک م کردیم فیمن تعر یبرا یدرحال

 متاثر بود .

 ریخانواده اش را دستگ یاز اعضا یکه عضو شودیاز مواقع به دروغ به متهم )ساع( گفته م یدر پاره ا نیهمچن

راکه در رابطه  ییاز خانم ها یکی نموردی. درا دهندیار مو آزار قر تیاورا مورد اذ ینموده و درصورت عدم همکار

از  یکینموده و هم اکنون در  ریرا دستگ ترشکه دخ شودیگفته م شانیکرده اند ، با ریبا عرفان حلقه دستگ

 و آزار قرار خواهند داد. تیاورا مورد اذ یباشد ودرصورت عدم همکار ی، زندان م یانفراد یسلول ها

تماس  نیدر ح ۹۵مثال ، در آبان  یبرا حقوق خود : عییدرصورت اعتراض به تض نیضرب و شتم متهم_۳

نگران حال من  نکهیخود به دخترم بدهم وا یراجع به اعتصاب غذا یحاتیتوض خواستمیم کهیدر حال یتلفن

وار  وانهید یطرزمن، ب یضمن قطع تماس تلفن (شیدرو یالف )آقا_۲ یتیوقت بازداشتگاه امن رینباشد ، مد

رمق و "قبل هم به اغماء رفته بودم و اصال یدر اعتصاب غذا بوده و روزها کهیبمن حمله نمود درحال یوناگهان

قادر نبودم  یتامدت کهیو دست چپم قفل کرد بطور دهید بیتاندون کتف چپم آس جهینداشتم که در نت یتوان

 یکوچک یخشک ، مرا به سلول انفراد اعتصاب حالتدر  زیحمله ن نیدستم را حرکت دهم . پس از ا یبخوب

شدم که درصورت ادامه  دیتهد نکهیساعت با بد شدن حالم ، از آن خارج کرد . ضمن ا ۲۴انداخت و پس از 

 رفتار خواهد نمود . تکارانیدادن به اعتراضات، بامن مانند خالفکاران و جنا

 

بوده که اورا با چشم  نطوریا شانیپا معلول بود به گفته ا کیکه از  نیاز متهم یکی رفتارها با نیازا یگرینمونه د

را به نرده ها بسته اند ، مورد  شیدستها کهیکوچک بازداشتگاه برده ودرحال یها اطیاز ح یکیبند به داخل 

را که بامن هم اتاق شد ، از  یپاره شده و زمان یومعلول  یپا یتاندون زانو کهیضرب و شتم قرار گرفته ، بطور

اهلل تحت درمان  هیبق مارستانیخودش ، اورا درب یشخص نهیبرد که باالجبار با هز یبابت به شدت رنج م نیا

 قرار دادند .

و هتک حرمت  یبطرق گوناگون از جمله فحاش نیدسته از متهم نیا ری)ساع(: گذشته از تحق نیمتهم ریتحق_۴

 نی. از جمله اعزام متهم رندیگیقرار م ریمورد تحق زین یگرید میرمستقیغ یبه روش ها یتیتوسط کارشناسان امن

الزم باشد(قبل از آنکه جرم آنها  که یگرید یاهرجایبه جلسات دادگاه )و نیو محکوم نی)ساع( بالباس مجرم

 نگونهیاصل استوار است که به متهم ا نیمتهم برا ریعمل ضمن تحق نیباشد . ا دهیدر دادگاه صالحه به اثبات رس

وآنها حتما مجرم هستند ودادگاه انقالب  کنندینم ریگناه دستگ یرا ب یچکسیه یتیکارشناسان امن القا شود که

متهم ، ممکن است اورا  شتریب ریبمنظور تحق نیهمچن کندیبرائت صادرنم یمتهم چیه یراستا برا نیدر هم زین

و نامناسب و مدتها استحمام نکرده و....بدادگاه اعزام کنند تا مانند ولگردها بنظر آمده و به  دهیباسرو وضع ژول

ماه مرا استحمام  نیچند کهبدون آن ۹۰منظور درسال  نیکنند باا بیفرد را دردفاع از خود تخر هیروح لهیوس نیا



نشده بود ، مانند تارزان به جلسات  ضیتعو چگاهی، بالباس بازداشتگاه که ه ندیکنند و سرو صورتم را اصالح نما

 جلسات دادگاه(. یها لمی)بااستناد به ف کردندیاعزام م ۲۶دادگاه شعبه 

و  یامکانات رفاه کهیمانند محکومان و مجرمان است . درحال هیدر بازداشتگاه ازنظر تغذ ینگهدار نیهمچن

متهم هنوز  نکهیباشد که باتوجه به ا یم یتر از زندان عموم میوخ اریها )ترددباچشم بندو...(بس تیمحدود

 باشد .  یم یرقانونیغ ی، بطور قطع عمل دهیو جرم او به اثبات نرس امدهیمحکوم به حساب ن

)ا.د.ک(که طبق آن ،  ۱۶۸از موارد نقض ماده  گرید یکی: ییبه منظور بازجو یررسمیغ یاحضار به مکان ها_۵

 یو مدارک الزم و کاف لیآن هم با دردست داشتن دال ردیت بگفقط بدستور بازپرس صور یستیاحضار متهم با

 یبلکه نهادها شودینم تیچ وجه رعایماده از قانون به ه نیمطابق آنچه که گفته شد ا نکهی. اما گذشته از ا

را به  )ساع( نیاز متهم یبرخ یقانون فاتیکامال متفاوت داشته و بدون هرگونه تشر یخود روند یبرا یتیامن

 یسمت در ورود کیکوچک در یتابلو کیبا"مکان ها صرفا نیاز ا ی)بعض تیو بدون هو یررسمیغ یهامکان 

 نگونهیا دهندیو....قرار م یی(، احضار و مورد بازجو یگرید مهرنا دیبدون ق 《یریگیپ تهکمی》تحت عنوان 

و دخترم را  همسر ۲۳/۴/۹۲ خینمونه در تار یبرا نموردیشهر وجود دارند . درا ینواح هیدر کل"بایمکان ها تقر

 ییمورد بازجو شیاین_ عصریول ابانیواقع در تقاطع خ ییمکان ها نیوزارت اطالعات ، درچن نیبه نام مامور

هم در محل حضور  یخانم چیرا احاطه و ه کیمرد هر یکه چند نفر بازجو یدر اتاق جداگانه در حال کی)هر

 دیشده وتهد کتهیکذب د یه سر همسرم و گرفتن اعتراف زوررعب و وحشت ، زدن ضربه ب جادینداشته است (، ا

ماجرا توسط همسرم  نیاز ا منباکسب اطالع "و ...قرار داده اند . متعاقبا یبازجوئ نیدرمورد سکوت در خصوص ا

وزارتخانه  نینمودم وا تی، از وزارت اطالعات شکا نیعمل ننگ نیو اقدام به اعتصاب غذا بعنوان اعتراض به ا

و خالفکارانه  یرقانونیعمل غ نینمود و مشخص شد که ا بیاز همسرم و دخترم را تکذ یدرپاسخ ، هرگونه بازجوئ

پرونده من  یتی( و بدستور کارشناسان امنیبه نام جود یفرد توسطثاراهلل ) یتیتوسط کارشناسان امن

تاکنون مورد  زین نموردیرائه شده در اا یها تیصورت گرفته است . شکا (یمیو محمدرضا رح یدنمازی)حم

 باشد.  یآنها نم یپاسخگو چیقرار نگرفته و ه یدگیرس

کارشناسان  یمی)خانه ت یشخص یماه درساختمان نیبمدت چند ۸۹من هم درسال  در مورد خود نیهمچن

قرار داشتم که  یو بحث و بررس ی، تحت بازجوئ۹۰دانشگاه تهران ، پالک  یضلع شمال یثاراهلل( واقع در روبرو

مختلف پخش شده  یها همتقلبانه مجعول که از رسان یها پیصحبت ها در ساخت کل نیا دهیپس از آن از بر

مورد، دادن  نیمتقلبانه درا ی. ازشگردهاگرددیم فرخواستیک مهیو بعنوان ادله اثبات ضم شودی، استفاده م

متون اظهار نظر کنم . اما پس  نیوانم وراجع به اآنهارا بلند بخ شدیحساب شده بمن بوده که خواسته م یمتون

مزورانه خود قرار  یمورد بهره بردار یریتصو ،یصوت یها پیلصوت ها بصورت منقطع در ساخت ک نیاز آن از ا

الف منتقل کرده _۲مرا به بازداشتگاه "مجددا ۱۴/۲/۹۰ خیمکان در تار نیداده اند الزم به ذکر است که از هم

 اند. 



به اسالم ، قانون ،  یبندیپا چگونهیثاراهلل ه یتیکه کارشناسان امن کندیاعمال و اقدامات ثابت م نیا مجموعه

، اهداف مشکوک  یئتیو بصورت ه افتهیخودسرانه و تبهکارانه ، سازمان  یو... نداشته و بصورت یحقوق شهروند

 .کنندیخود را دنبال م

 

مانع و اختالل در روند  جادیدرجهت ا یتیکارشناسان امن یاز شگردها یکی: اتیشگرد مفقود نمودن دفاع_۶

برگ ۹۰ نموردیباشد درا یآنها م اتیدفاع یدر قبال اتهامات وارده، مفقود نمودن وامحا )ساع( نیدفاع متهم

A4 برگ  ۵۰مرحله و  کیدر نجانبیا اتیاز دفاعA4 ۹۲ بهشتیبرگ در ارد ۲۵۰و  ۹۱در آبان  گریدر مرتبه د 

 مهیبدون ضم نکهیباتوجه به ا نشد و لیبه دادگاه تحو کی چیه کنیول دیپرونده گرد یتیشناس امنبه کار لیتحو

 ۴/۵/۹۴ خیتار در (دیو جد میاعدام)بعلت عدم تطابق باقانون قد یرقانونیبه پرونده، حکم غ اتیدفاع نیشدن ا

انحراف و سوء استفاده از قانون  ،یتخط قیعمل بعنوان معاونت در اقدام به شروع قتل عمد ازطر نیصادرشده، ا

پرونده  یتیاز کارشناس امن ۹۴رابطه توسط همسرم درسال  نیدرا یتیشکا "بوده است. الزم به ذکراست متعاقبا

 هبه دادگا شانیتوسط ا ۹۵در اسفند  اتیدفاع نیا برگ از ۱۹۰فقط  جهی( بعمل آمد که درنتیمی)محمدرضا رح

و  یاقدام به پرونده ساز بار ( نیچندم یهمسرم )برا یبرا تیشکا نیا یتالفهم به  شد . اما درعوض او لیتحو

محمدرضا  یآقا هیو دفاع تیشکا ۱۳با رجوع به بند   نیرابطه همچن نیکند . درا یدرست کردن پاپوش م

 لهیح کیترفند  نیا گرددیم، مشخص  شودیم به أن استناد"نایع نجای( که درا۲۸/۹/۹۶)مورخ  ینب یهاشم

متعدد  لیافراد به دال نیازا یاریکه بس شودیبکار گرفته م )ساع( نیدر مورد اکثر متهم "بایاست که تقر النهیرذ

 نموردینامبرده درا تیشکا نی، ع کنندیگوناگون ، درمورد آن سکوت م داتیازجمله قرار داشتن در معرض تهد

ارائه شده( موجوداست و  اتی)دفاعیبرگ اوراق بازجوئ ۵۰۰برگ از  ۱۰۰"صرفا_۱۳》:عبارت است از 

 زین یهرگونه اسنادومدارک نمورددرای《چه هست؟ ستیمشخص ن زین گریبرگ د ۱۰۰صفحه مفقودشده و۴۰۰

تواند باعث تبرئه متهم از اتهام  یکه م دیآ ی)ساع( بدست م نیاز متهم یریبه هنگام دستگ یبازرس انیکه درجر

کتب و مقاالت  نیاز عناو یادیامحا تعداد ز نجانبیباشد . درمورد ا یرفتن م نیامحا واز ب رشود، درخط یانتساب

 یبرادعاها یتوانست خط بطالن یکه انتشار آنها م شدندیم ینگهدار انهیرا یحافظه جانب یمنتشر نشده که بررو

کتب،  هیشدند وکل امحا ند،توطئه ها را نقش بر آب ک نیا و دهیبعمل آمده کش یپوچ و بر بهتان ها وافتراها

قبل از خاتمه  یرعباسیپ یبدستور قاض نجانبیموسسه ا یمن و محصوالت فرهنگ یفیمجالت، مقاالت تأل

اطراف  یها ابانیدرب (یمی، محمدرضا رح ینماز دیپرونده )حم یتی، توسط کارشناسان امن۹۰در سال  یدادرس

 یجعل یبه دنبال آن نسخه ها د وشدن دهیمغول ها به آتش کش وهیتهران، درحضور همسر و خواهرزاده ام به ش

 منابع نمودند . نیاز ا یبعض نیگزیرا جا

 کهیهمانطور )ساع( : انیو زندان نیخاموش متهم یکیزیترور ف و یقانون یکیزی، ترور ف یتیترور شخص_۷

 یافراد )ساع(م هیعل یتیکارشناسان امن یرقانونیاقدامات غ نفکیجزء ال یتی(گفته شد ، ترور شخص۱) تیدرشکا



به سرعت  انداخته تا تیاز اهم یعده را در افکار عموم نیا یکیزیآنها حذف ف تیلجن مال کردن شخص با باشد تا

ترور  ی، نوع شودیانجام م یتیکه پس از ترور شخص یقانون یکیزیسپرده شود . ترور ف ینام آنها بدست فراموش

 یدادگاه ها یبرگزار قیبا قضات دادگاه انقالب از طر یدر تبان یتیاست که کارشناسان امن یکیزیو حذف ف

انحراف و سوء استفاده از قانون  ،یتخط با یرقانونیوصدور آرا و احکام غ یشیو نما یفاتی، تشر یشیفرما ،یسفارش

اقدام به شروع قتل  رسانند )مانند یعدالت و ...به قتل م ی، فرد مورد نظر را تحت پوشش قانون به نام اجرا

 کهیل)درحا ۹۶و ۹۴ یاالرض درسال ها یاعدام به اتهام افساد ف یرقانونیغ یصدور حکم ها لهیبوس انبنجیا

کامل  یبعلت آشنائ یو ندگانی، بازپرس، قضات، دادستان ونما یتیاعم از کارشناسان امن یقضائ نیمسئول هیکل

 یصدور حکم ها مطابقت نداشته و دیو جد میبه من با قانون قد یآگاه بوده اند که اتهام انتساب یباقانون به خوب

نتوانند سوژه  یبه هرعلت کهیبوده است ( . اما درصورت انونبا آلت قتاله ق نجانبیا دنیاعدام، بمنظور به قتل رسان

، البته ممکن است بنابه  کنندیخاموش م یکیزیحذف کنند ، اقدام به ترور ف یکیزیترور ف قیمورد نظر ازطر

خاموش به  یکیزیخاموش به مورد اجرا گذارده شود . ترور ف یکیزیابتدا ترور ف یدرمورد فرد ییدهایصالحد

،  کیشده ، امواج الترا سون فیضع ویاکت وی،رادیسم ،یکربیترور م از جمله : ردیگیصورت م ختلفم یها وهیش

 و ...(و.... ی، حافظه ا یروان ،یذهن یعارضه ها جادی)ا یمغز

وارد کردن لطمات  ایالعالج و  یهایماریمورد نظر به ب )ساع( انیوزندان نیمتهم یخاموش با ابتال یکیزیف درترور

ودر  کنندینم دایو بهبود پ ستندیهرگز قابل درمان ن گرید نکهیاز ا نانیو...با کسب اطم یحافظه ا ،یروان ،یذهن

خطر شده  یب "کامال دست دادن حافظه ،از  و یوانو ر یاثر اختالالت ذهن بر ای فوت کرده و کینزد یا ندهیآ

از آنها را  یبرخ ای و کنندیرا از حبس آزاد م تظاهر به مراعات حال فرد مورد سوء قصد قرار گرفته ، او اند ، با

شگردها ضمن  نیا با نیبنابرا دهندیتحت درمان قرار م "و ظاهرا یهنگام مرگ در زندان نگهدار کما کان تا

 هیخود را با توج اتیاز سوء قصد متوجه آنها شود، ن یناش یحذف شخص مورد نظر، بدون آنکه عوارض جانب

نتواند  یاست که کس یسوء قصدها به گونه ا نیا ی. روش اجرا گذارندیو ...به مورد اجرا م یتیحفظ مصالح امن

 صدا بوده است.  یخاموش و ب یترورها نهنگویانجام ا جهیلطمه وارد شده ، نت ای یماریثابت کند ب

باشد که در هر  یمغز م یبر رو ییایمیرشیو غ ییایمیمختلف ش یندهایانجام فرا یمنظوراز ترور مغز نجایدرا

خود ساقط شده  یها تیو قابل یاختالل در ذهن، روان ، حافظه و ...بوده وفرد از کارائ جادیآن ا جهیحالت نت

 . شودیگنگ با درجه شدت و ضعف مختلف م"بایبه انسان تقر لیوتبد

 یمرکز درمان کیدر یمعالجات روانپزشک ایو  یپزشک شاتیتحت عنوان آزما یاقدامات حت نیاست ا ممکن

 مهیدرن مایصداوس۳ازشبکه  《قتیحق بسوی》به نام   یونیزیتلو یبرنامه ا ینمونه، ط ی. برا ردیصورت بگ

بمدت  یمعالجات روانپزشک انجام یبوده و برا یروان یماریمبتال به ب نجانبی، اعالم شده که ا ۹۳ بهشتیاول ارد

در حافظه ام و  یآمدن اختالالت شیکرده اند که باتوجه به پ یزندان مرا بستر یروان مارستانیهفت ماه در ب

شته ام به حافظه قرار دا دنیبمنظور صدمه رس یمورد ترور مغز رسدیکوتاه مدت ، بنظر م یها یوقوع فراموش



آزاد دانشگاه تهران  یدر موسسه حلقه، آموزش ها نجانبیا سیتدر یها لمیبااستناد به ف نکهی)باتوجه به ا

خوب  یلیاز سالمت ذهن ، روان و جسم وداشتن حافظه خ یریو ...قبل از دستگ رانیا یودانشگاه علوم پزشک

 برخوردار بوده ام .

من هم اتاق شده  تاکنون با ۲۲/۶/۹۶ خیکه از تار ینب یمحمدرضا هاشم یبه نام آقا یگریباره به مورد د نیدرا

هم صورت  شانیکه در مورد من اتفاق افتاده ، درمورد ا ینامه دادرس نیو نقض آئ یاز تخلفات ارتکاب یاریو بس

به بهانه  یراد و نعمت احمد یبهزاد حمود، م یمیحل یخانم شاد یبه نام ها شانیا یگرفته )مانندعزل وکال

. شودیاشاره م ،یصلوات یو...توسط قاض ۵۸۳ماده  یرقانونی، بازداشت غ ۲۴۲، نقض ماده  ۴۸اعمال تبصره ماده 

 شیو وکال یصلوات یبه قاض شانیا اتیو شکا اتیاز دفاع"نایاقدام به سوء قصد به نامبرده ع یشرح ماجرا نجایدرا

 :گرددیارائه شده نقل قول م

 یپروا ی، نقض فاحش و ب یتیبازپرس و کارشناسان امن یپرونده بواسطه جرائم ارتکاب یعدم وجاهت قانون_۱》

منقطع نمودن و  ،یبکاریکذب، فر ی)اعترافات زور یرقانونیاعمال غ یسوء استفاده از قانون با ینامه دادرس نیآئ

طفره رفتن عامدانه به  ر،یبا غ یدر تبان ادهخانو یو فروپاش یریگروگانگ د،یو تهد فشار ات،یمفقود نمودن دفاع

و توطئه و حذف و  سهیو دس یکارشناس اصل تیعدم صالح لیبدل ریو عدم وجاهت اقار قتیقصد پوشاندن حق

،  قهیوث دیبه ق یصدور قرار آزاد رغمیآباد عل نیخانه ام وانهیشده به د یزیبا انتقال برنامه ر نجانبیترور ا

و دکتر )ث( کارشناس  شانیارائه شده به ا یم( وگزارش رسم_ ینگهبان آقا اهدافسرخوراندن به زور قرص )ش

 (شیدرو یالف )آقا_۲بازداشتگاه  سیرئ یبرکنار جهیسازمان اطالعات سپاه پاسداران، درنت یحقوق

و  یخوراندن به زور قرص بمنظور سوء قصد جان لیبه دل ۴/۹/۹۵ یال ۲۸/۸/۹۵ خیدر هفته نخست از تار_۵

بدون وجود و  یرقانونیغ یریدربازداشت شدند . اقدام به دستگ نجانبیا یآن مجبور به نگهدار یفشاواهمه از ا

در پرونده ام  ۴/۹/۹۵ یال ۲۸/۸/۹۵ خیاز تار ینرقانویکه بازداشت موقت غ ۲۸/۸/۹۵ خیارائه حکم جلب درتار

 باشد  یمدت از بازداشت مفقود م نیا

 م(._ یقرص )شاهد افسر نگهبان وقت آقا:سوء قصد مجدد بااجبار به خوراندن ۶

مکرر، ضرب و شتم و  داتیو تهد یتیامن ی:ارائه گزارش کامل با شواهد اقدامات متعدد در سوء قصدها۱۱

و  تی( وعدم صالحشیدرو یالف)آقا_۲بازداشتگاه  سیرئ یخانه که به برکنار وانهیخوراندن قرص ، اعزام به د

 .  《کارشناس پرونده منجر شد یبرکنار

موضوع سوء قصد بادارو افشا  یفوق الذکر بنابه گفته نامبرده ، وقت یبه ذکر است در مورد سوء قصدها الزم

بازداشتگاه از  سیبعنوان رئ شیدرو یشد ، آقا میوگزارش آن توسط افسر نگهبان و مراتب مربوطه تنظ شودیم

بعمل آمده و  یها تیشکا با "عاقبامت که دینما یشده را امحا م میکرده و گزارش تنظ یدارآن خود یامضا



بازداشتگاه  تیریرا از مد شیدرو یبزرگ ، آقا یرسوائ نیا یافشا میمتهم و ب نیو مکرر ا یجد یها یریگیپ

 کنند . یعزل م

از چندسال قبل  ایدر گوش چپم که گو ایدانه لوب کیبه اندازه  یجسم خارج داشدنیرابطه باتوجه به پ نیدرهم

از گوش چپم متوجه وجود مشکل درگوش  رنگیباترشح چسبناک ب ۹۴درسال  رایدر گوشم کار گذاشته شده )ز

 ۱۷/۸/۹۶ باالخره در نیگوش کردم که باچندبار اعزام به درمانگاه زندان او یشستشو یتقاضا ۹۵شدم . درسال 

 خیداد. درتار صیپرده گوش تشخ یورا ر یگوش انجام شد و پزشک مربوطه وجود جرم سخت یشستشو

در  یمتخصص، وجود جسم خارج صیتشخ اهلل اعزام و نوار گوش گرفته شد و هیبق مارستانیبه ب ۱۰/۲/۹۷

قطره در گوش ، ساکشن  ختنیهفته ر کی ازپس "مجددا ۱۷/۲/۹۷ خینشد. درتار  گوش بود که با ساکشن خارج

ازگوش خارج شد( که  یجسم خارج یلیاستفاده از وسا سرانجام با نبود تا زیآم تیانجام شد که بازهم موفق

که بعلت اعتصاب غذا در اغما بوده ام و  یدر مواقع "درگوش من )احتماال بوده و یجسم عفون نیا شودیتصور م

خوشبختانه پس از خروج  یکند ، ول تیو مغزم سرا یانیو به گوش م کردهعفونت  قرار داده شده تا ( هوشیب

 کم بود.  اریفونت و التهاب بسجسم، ع

)در ۱۵درشعبه  ۱۷/۲/۹۷ خیدر تار نجانبیبه ا یصلوات یطبق گفته جناب قاض :یتیامن یعدم ثبت پرونده ها_۸

الزم ،  یها یریگیجهت انجام پ میارائه به وکال یبر اعالم شماره پرونده ام ، برا یپاسخ به درخواست من مبن

کجا ثبت  چیدر ه یتیامن یپرونده ها !(،شودیشعبه و پاسخ به آنها داده نم نیاجازه حضور درا میبه وکال رایز

باشد. البته آنطور که معلوم شده ،  یم یفریک ینامه دادرس نیخالف آئ عمل ، نیاست که ا یهیو بد شوندینم

از سال  نجانبیارائه شده ا اتی)بااستناد به شکا شوندیثبت نم یدر جائ زین )ساع( انیو زندان نیمتهم اتیشکا

 تاکنون(. ۹۰

پرونده ها ،  یاقدامات خودسرانه و خالف متوقف شده و ثبت قانون نیاتخاذ گردد که ا یبیالزم است ترت لذا

 آنها مشخص و معلوم باشد.  یریگیبعمل آمده و روند پ )ساع( انیو زندان نیمتهم اتیها و شکادرخواست

از  )ا.د.ک( ۴۳۹)ساع( ونقض ماده  نیمتهم یو فرجام خواه دنظریدر قبال درخواست تجد دیعدم ارائه رس_۹

در قبال  نیبه متهم دیذکر شده، ارائه رس ۴۳۹تحت عنوان ماده  یفریک ینامه دادرس نیکه در آئ یجمله موارد

)ساع( اجرا نشده و  نیمتهم موردباشد که در عمل در  یم یو فرجام خواه دنظریبر تجد یدرخواست آنها مبن

گرفتند درهمان مرحله  میتصم یتیتا اگر کارشناسان امن دهدینم یدیبابت رس نیبازداشتگاه از ا ایدادگاه و

واضح و آشکار  اریصادره بس یبودن را یرقانونیکه غ یدر موارد شتریکنند )ب یصادره را قطع یرا ،یدادگاه بدو

موضوع  نیخالف ا ینداشته ، مدرک به آن اعتراض و رفتهیصادره را پذ یرا همنشان بدهند که مت نطوریا و است (

 یبی، بتواند ترت یتیبنابه سفارش کارشناسان امن خود و لیدادگاه به م گر،ید ینباشد . به عبارت یدر دست کس

 و نظر دیتجد هصادره را بدون ارسال به دادگا یدادگاه بدو ی، را دیاز موارد به صالحد یکه در برخ دیاتخاذ نما



 قضات دادگاه انقالب و یقضائ تیکند که باتوجه به مصون یقطع "همان شعبه راسا کشور ، در یعال وانید ای

شد  نخواهد یدگیرس زین یاعاده دادرس یتقاضا )ساع( و نیمتهم یاحتمال اتیپرونده به شکا یتیکارشناسان امن

صادره  یرقانونیدر مورد حکم غ یروند نیچن(. ۹۱در سال  نجانبیا یاعاده دادرس یبه تقاضا یدگی)عدم رس

 در مورد من درنظر گرفته شده است.  یصلوات یتوسط قاض

کارشناسان  دیاز موارد به صالحد یها و ...:دربرخ هیاز ابالغ یبعض دیبه منظور تائ یزور یگرفتن امضا_۱۰

) نیمثال، از متهم یبرا.  شودیاخذ م یاعالم نظر ایموضوع و دی)ساع( ، امضا جهت تائ نیبه زور از متهم یتیامن

کند امکان  دیامضا گرفته که تائ شانیزور از ا به، بازپرس پرونده  ۹۰خبرنگار (در اواخرسال _عالمه زاده  یآقا

 یعمل ، اظهار کرده که پدرش )که فرهنگ نیضمن اعتراض به ا شانیشده را ندارد و ا نییتع قهیوث نیتام

 شانیا کار ریگیپ  نیاو یاز دادسرا رونی، هر روز ب قهیدست داشتن وثبا در  بوده( ییایمیبازنشسته و جانباز ش

 گریگرفته شده است )ازطرف د به زور از او دیتائ یامضا نینامبرده موثر واقع نشده وا تراضاع کنیباشد. ول یم

 شانیآزاد شدن پسرش رشوه پرداخت کند که ا یبرا تا شودیداده م شنهادیدادسرا پ ی، در ورود شانیبه پدرا

که  شودیموقت متوجه م تپس از مدتها بازداش )ع غ( یگرید امتهمیو...(  کندیم تیو اقدام به شکا رفتهینپذ زین

 شانیشده که ا دیدر پرونده ق کنیصادرشده ول ۹۰تومان در سال  ونیلیچهل م دیبه ق یدر پرونده او قرار آزاد

مانده است.  یدربازداشتگاه باق یسال متماد نیچند یبرا جهیشده نبوده که درنت نییتع قهیوث نیقادربه تام

 .شودیم یتلق یعاد یو احکام صادره و... امر آرااز دادن اعتراض به  یریرابطه جلوگ نیدرا

 

،  وستهیبه وقوع پ رانیا یانقالب اسالم انیکه در جر یاشتباه نی:بزرگتر یسوء استفاده از مقدسات مذهب_۱۱

و منتسب کردن  باشد یم یتیامن یروهایو عملکرد ن تیبا موجود یبدون شک همانا گره زدن مقدسات مذهب

 نکهیمدت باتوجه به ا یدر طوالن رایالسالم و ...ز همیبه خداوند متعال )مانند ثاراهلل و ...( ، ائمه عل روهاین نیا

مشخص را دنبال کرده اند  یبوده و خط مش کسانی "بایتقر خیهمواره درطول تار یتیامن یروهایهمه ن تیماه

در جهت  ییو حفظ خط قرمز ها نییتع زیبه هدف بوده است و هدف ن دنیرس یبرا لهیوس هیوآن هم توج

هدف شده  نیا یعدالت فدا شهیهم جهیآنها بوده که در نت یو بقا تینام یحاکم و برقرار یمصلحت نظام ها

 ینبوده اند، حت یقاعده مستثن نیاز ا زین رانیا یاسالم یجمهور یتیامن یروهایاز ن ییاست و عملکرد بخش ها

پوشش  نیکه تحت ا یتیو مصون یمقدس مذهب نینام انقالب، اسالم و عناو دنیکش دکیهم بواسطه  یدر موارد

 یا رهیزنج یقتل ها انیبدتر از گذشتگان عمل کرده اند )مانند آنچه که در جر اریاز آن برخوردار شده ، بس اه

و...به نام  یعدالت یاز ظلم و ستم و ب "که من شخصا آنچه را ای به نام سربازان گمنام امام عصر عج انجام شد و

اسالم و مقدسات آنرا به خطر  جهی...( که درنت وثاراهلل درخالل متجاوز از هشت سال گذشته شاهد آن بوده ام 

 نه چندان دور ، آشکار خواهدشد یا ندهیرا به ارمغان آورده که ابعاد وحشتناک آن در آ یزیانداخته و مذهب گر



 شودیمشخص م "شود و کامال دهیارشاد ، مقررات ادارات و ...برچ نیاگر اعمال فشار و کنترل مامور زیاکنون ن هم

در  یکانات گسترده ملام یریسابقه و بکار گ یو ب میعظ یو معنو یماد یکه حاصل چهار دهه صرف توان ها

، با مشکل و چالش  یو سطح یبتدائا اریحفظ ظاهر اسالم ، آن هم در حد بس ی، حت یاسالم غاتیجهت تبل

را در جامعه  یاسالم یآموزه ها نیپا افتاده تر شیپ ینتوانسته حت یمواجه شده و نظام اسالم یادیز اریبس

ع در نهج  یحضرت عل یشگوئیرابطه پ نی)در ا دینما جادیا ایعرضه به دن یبرا یمناسب یکند و الگو نهینهاد

علی الناس زمان الیبغی فیهم من القران اال رسمه و من االسالم اال اسمه  تیالبالغه در حال تحقق است که : یأ

ن جز خطوطش آآنان از قر انیبرمردم برسد که درم یو مساجدهم عامرة من البناء و خراب من الهدی و... زمان

 است و...( رانیو تینماند . مساجدشان درآن زمان از نظر ساختمان آباد واز نظر هدا یم جز اسمش باقواز اسال

 یجمهور یمردم به برقرار%۹۸از  شیبرگزار شد و ب ۵۸ نیفرورد ۱۲را که در  یعلت اگر رفراندوم نیو به هم

خود و  یرا برا یسعادتمند یاسالم بتوانند زندگ یعدالت مکتب غن هیمثبت دادند تا در سا یرا رانیا یاسالم

 رودیرفراندوم هم اکنون برگزار شود . تصور نم ناگر هما کهینشد، بطور نیفرزندانشان داشته باشند که چن

بواسطه شرکت مردم بمنظور رقابت، مالک  یجمهور استیدهند )انتخابات ر یمردم به آن را%۳۵ شترازیب

،  یبه مقدسات مذهب شتریب نیاز توه یریجلوگ ینشده است ، برا رید یلیا خت شودیم شنهادی( لذا پستین

مردم لطمه  انتیبه د نیاز ا شتریآنها ، ب یمرسوم استفاده گردد تاخطاها یها نامها حذف واز  ینامگذار نگونهیا

 وارد نسازد. 

السالم و  همیکردن نام ائمه عل یاسالم روا شد ، کوچه بازار نیکه در کسوت اسالم به د یگرید انتیخ اما

تقدس  نیا شهرها و ... بانام مقدسات بوده که باعث شده تا یابانهایو خ نیادیم یو نامگذار یمقدسات مذهب

موسسات و  ینامگذار یمقدس برا نیاستفاده از نام ها و عناو یدادن اجازه برا نیخدشه دار شود . همچن

از  یاریبوده که بس یو اعتبار یبوده است از جمله موسسات مال یتفاعان ینید ریتشکالت و...مختلف بااهداف غ

پوشش نموده و با داشتن ارتباطات  جادیخود ا یاقتصاد یها تیفعال یمقدس برا یآنها با سوء استفاده از نام ها

چشمان همه ، حاصل زحمات احاد مختلف جامعه را ربوده و با  شیو پ انونو نفوذ پشت پرده در چارچوب ق

تکرار  نیروند با استفاده از نام مقدس نیا "کرده اند و مجددا لیالمال تحم تیکمال تعجب بازپرداخت آنرا به ب

 .  شودیشده و م

در  یزه مقدسات مذهببا استفاده از حو ی، هرگونه نامگذار شودیم شنهادیپ یبطور کل زیرابطه ن نی، درا نرویا از

قرار دادن نام خداوند متعال ،  چهیاز باز یریو...بمنظور جلوگ یمدن  ی، اجتماع یاقتصاد  یهاتیرابطه با فعال

 یناش یها ینکند و رسوائ دایادامه پ نیازا شتریب و... یاسی، س یالسالم و...در جهت کسب منافع ماد همیائمه عل

مارا نخواهند  عیفجا نیبردن به عمق ا یبا پ ندگانیآ رایخاتمه داده شود ، ز نجایها در ا یفرصت طلب نیاز ا

 . دیبخش



 چیاشاره شد ، ه"قبال کهیهمانطور )ساع( : نیمتهم یپرونده ها یتیکارشناسان امن یقضائ تیعلل مصون_۱۲

وابسته به آنها )قضات و  یپرونده و مراجع قانون یتیکارشناسان امن هیعل اتیبه شکا یاسالم رانیدر ا یدادگاه

 تاکنون ( ۹۰ارائه شده ازسال  اتی)بااستنادبه شکا کندینم یدگیرس ...(

 یبرا یپروائ یب تی، درنها یقضائ تیو خودسرانه بعلت داشتن مصون یمحفل افته،یعده بصورت سازمان  نیا

مختلف نموده و  یودرست کردن پاپوش ها یپرداز سهی، دس ینیمورد نظر )ساع( اقدام به توطئه چ یسوژه ها

 .گذارندیمرتبط، آنرا به مورد اجرا م یمقامات قضائ ریباکمک سا

 )ساع( عبارتنداز: انیو زندان نیپرونده متهم یتیکارشناسان امن یقضائ تیمصون علل

گونه اقدام آشکار شدن هر رایپرونده ، ز یتیکارشناسان امن تیو هو تیبا موجود یگره خوردن مقدسات مذهب_

 تیثیشده و به شدت به ح یعیش یمقدسات مذهب بیعده، باعث تخر نیدر مورد ا یمجرمانه ، فساد و فضاحت

، با همه توان وامکان  یفاجعه ا نیناز بروز چ یریشگیپ ینظام مجبور است برا جهیزند . درنت یگروه لطمه م نیا

کند  یریاخبار مربوط به آن جلوگ یاز افشا پوشانده ورا  فضاحت ها نیا یدیخود و بکار بردن هرگونه تمه

 نیمتهم یدر جهت کنار زدن وکال ۴۸باشد مانند تبصره ماده  یم ژهیو نیقوان بی، تصو داتیتمه نی)ازجمله ا

 یها فرخواستیک یو قانون یبمنظور عدم ابالغ رسم ۳۸۰از خود، ماده  هااز دفاع عادالنه آن یریساع و جلوگ

ظالمانه  یهاپشت پرده رفتار  قیحقا یبا ممانعت از افشا لهینوسیتا بد ، آرا و احکام ناعادالنه و... ( یموهوم و آبک

 است.  ریاجتناب ناپذ یامر نیمدت ، چن یآنها اعتماد مردم از نظام سلب نشود که البته در طوالن

در صورت  شودیکه باعث م یتیو ... کارشناس امن یثارگری، ا یدرمورد تقوا، درست کار زیاغراق آم غاتیتبل_

آن  جهینت کیتخلفات بعمل آمده که  نیپوشاندن ا یهمه جانبه برا یعده ، تالش نیا یارتکاب تخلف از سو

 باشد. یآنها م هیعل اتیعدم توجه به شکا

عده ، بعنوان تالش دشمنان  نیو اشکال درمورد عملکرد ا رادینظام که باعث شده هرنوع طرح ا یحفظ آبرو_

 شود.  ینظام و ...معرف

به  توانیرا نم چکسیممنوع است و ه دیعقا شی، تفت یقانون اساس ۲۳: طبق اصل دیعقا شیاقدام به تفت_۱۳

 گردیبخاطر اعتقاداتشان تحت پ یادیعده ز کهیمورد تعرض و مواخذه قرار داد . درحال یا دهیصرف داشتن عق

 یتیمختلف ، ترور شخص یو آزارها تیو ضاله متحمل اذ یانحراف دیو بعنوان داشتن عقاقرار گرفته  یقانون

زندان  یدادگاه انقالب محاکمه و راه در《به مقدسات  نیتوه 》مانند یگریمجرمانه د نیو با عناو دهیگرد

 شده اند .

آنها  نیکه متداول تر ردیگیصورت م یگرید نیاز بابت آن، تحت عناو تیو صدور محکوم دیعقا شیتفت درواقع

سوء "محسوب و آنرا با اتهام  یتیعنوان را امن نیمنظور قانونگذار ا نیبه هم و است《به مقدسات  نتوهی》، 



در فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات  کجایدو اتهام را باهم بصورت  نیا و دهیچسبان "یقصد به مقامات داخل

عنوان  نکهیندارند ، ضمن ا گریکدیبا  یتیارتباط و سنخ چگونهیدو عنوان اتهام، ه نیا کهیآورده، در حال یاسالم

 کتاب مطرح نموده است.  نیرا بطور مستقل در فصل سوم ا "یخارج یاسیسوء قصد به مقامات س"

 "قاو منط "آن ارائه نشده و آنچه که عقال قیو مصاد دهیعق شیاز تفت یفیتعر چیبه ذکر است ، در قانون ه الزم

و مجازات  میو تفحص و پرس و جو در مورد اعتقادات افراد )به منظور اعمال تحر قیهرگونه تحق شودیبرداشت م

، مادام که افراد راجع به اعتقاد  ندیگویم نموردیدر ا یتی. کارشناسان امن شودیمحسوب م دهیعق شیو ...( تفت

نموده و  شهیدر درون خود آزاد هستند که هرگونه بخواهند اند یعنیخود صحبت نکرده باشند ، آزاد هستند )

به حساب آمده و  غیخود حرف بزنند ، در آنصورت تبل دهیداشته باشند ( اما اگر بخواهند درباره عق یا دهیهرعق

. در  شودیداشته باشد، که در آنصورت با آن برخورد م رتیاسالم مغا یمبادا با مبان تا ردیگیقرار م شیمورد تفت

 انیپس از ب یو آزاد انیب ی، آزاد شهیاند یاز آزاد خود را نداشته و دهیو عق شهیاند انیاجازه ب یاگر کس کهیحال

در  ی. اما مشکل اصل ستین شتریب یکند و مرده متحرک یابیخود را ارز شهیاند تواندیبرخوردار نباشد ، نم

 نیمتقلبانه چن یدر آنها ، بصورت رییتغ جادیمطالب و ا فی، با تحر شهیو اند دهیعق انیکه درصورت ب نجاستیا

باشد ( که  دهیکتاب رس یاگر به مرحله چاپ قانون یوجود دارد )حت رتیاسالم ، مغا یکه با مبان شودیوانمود م

و ضاله و...  یانحراف یمجرمانه و برچسب ها نیو با بکار بردن عناو یتیوامن یسیپل یباشگردها نصورتیدرا

برگزار و نقشه قتل افراد را  یگریرا بشکل د یقرون وسط دیعقا شیتفت یهمان دادگاه ها یگرید یبصورت ها

 یساب النب د،ارتدا یرخ داده و انتساب اتهامات سفارش نجانبیمانند آنچه که در پرونده ا "قای)دق کنندیم یطراح

 ه درمورد من اجرا شده است(.بوده ک دهیعق شیاز همان تفت گرید ینیعناو یاالرض و...همگ یص ، افسادف

 

و  یتیشخص بیدر حوزه تخر یپرونده نبوغ خارق العاده ا یتیمستند: کارشناسان امن یها یدروغ پرداز_۱۴

 لمینمونه با ساخت ف یدارد. برا یمفصل اریبه شرح بس ازیمورد نظر دارند که ن یلجن مال کردن سوژه ها

 دیبا شروع دورجد زمان)هم ۹۵دراسفند  یو پخش مکرر آن از رسانه مل نجانبیا هیبرعل 《طانیش حلقه》

 یرقانونیموجه جلوه دادن حکم اعدام غ یدر راستا برگزار شده و یرقانونیدادگاه غ هیهدف توج محاکمه من ، با

 یکشف مشروبات الکل ی، ادعا یبا شهود قالب نیدادگاه صادرشد( ضمن مصاحبه دروغ نیا یکه متعاقب برگزار

کذب  یدادن آنها و ...بمنظور مستند جلوه دادن ادعاها انمن و نش یاز محل زندگ یپرست طانیش یو آرم ها

نبوده و تاکنون  یمشروبات الکل یرا نداشته ودر پرونده من اتهام نگهدار یموارد نیمن هرگز چن کهیخود ، درحال

ها که  لمیف نگونهیهتان زدن به افراد و ساختن او ب بی، نشر اکاذ نیا نداشته ام و ... بنابر یخصوص یشاک زین

و عدم اعتقاد  یتقوائ یب یباشد، بخوب یپرونده م یتیتوسط کارشناسان امن میجرا نیاثبات ارتکاب ا یقطع سند

 یتیکه الزم شده ترور شخص یدامامیمرحوم س 《خودکشانی》پس از  ای. و دهدیعده را به اسالم نشان م نیا

، با پخش  دینما دایتداوم پ مکنحد م نیتر فیشده و با کث تر ی، جد ستیز طیحفظ مح یها میآن مرحوم و ت



سنگ  دنی، با کوب یرحمیقساوت و ب تیکه در نها یسمیساد یچندنفر  انسان نما یآزار وانیاز صحنه ح یلمیف

که  کنندیادعا م انهیو ناش یپاچگاست ( دراوج دست  تیبشر یبرا یبه کله چند ....وکشتن آنها )که زنگ خطر

چند نفر  نیشده اند )البته ا ریبوده اند که دستگ یامام دیمرحوم س یستیز طیمح میجزء ت تکاریعده جنا نیا

 یبرهمراه یکذب مبن یگفته مجبور به اعتراف زور شیپ یهمان شگردها و با ریدستگ یبواسطه جرائم ارتکاب

( که بطور قطع ندیرا مطرح نما یکذب یادعا نیبتوانند چن یتیکارشناسان امن شده اند تا یستیز طیمح میبات

 یداخل ابی قتیحق یها میو الزم است که ت کندیادعا را ثابت م نیآنها ، خالف ا یدر موارد سوابق زندگ قیقتح

 نیپشت پرده ا قیشدن حقا با آشکار قرار داده تا یادعا را مورد بررس نیاسناد و مدارک ا زین یالملل نیو ب

با وارد  "نداشته و صرفا یدتیو عق یتیامن ،یاسیو اقدام س زهیانگ چگونهیکه ه یدر قبال افراد فیکث یترفندها

وحشتناک  یتهاجم ها نیدر معرض ا ست،یز طیدر مح رمترقبهیبا موارد غ یشدن ناخواسته و برخورد احتمال

 و ریگروه دستگ نیآن ، ا یاز افشا یریلوگسرپوش گذاردن به اصل ماجرا و ج یقرار گرفته اند که الزم شده برا

شوند تا مشاهدات آنها افشا نشود  یو مجبور به ارائه اعترافات کذب زور ینگهدار فال_۲بازداشتگاه  نهیقرنط در

شده  ستیز طیحفظ مح میافراد ت ریو دربند قرار گرفتن سا یدامامیمرحوم س یمنجر به خودکش جهیکه در نت

 یاند ، بجا شده ریدستگ یارتکاب جرائم ای یکه بواسطه اتهامات یافراد زیاز موارد ن یدر پاره ا نیاست. همچن

شرکت در دادگاه آماده و مورد محاکمه  یبرا 《یاقرار خود》همان شگرد  و با یمعرف یگریحوادث د نیمرتکب

با  یکوتاه مدت از رسانه مل یپخش صحنه ها یعنی ی)دادگاه علن رندیگیشده قرار م تیهدا یول یعلن "ظاهرا

نشان دهند که  لهیوس نی!!!( تا به ا نیمتهم هیعاز جلسه محاکمه و دفا یتیکارشناسان امن  یشفاه حاتیتوض

و ظلم و ستم  یعدالتیبوده و قضات بدنام را هم که آوازه ب عیجرم واقعه مورد نظر ، فوق سر نیمرتکب یریدستگ

 نیا کرده و با دیماشاءاهلل احمدزاده و ...( سف یقاض ،یابولقاسم صلوات یقاض آنها زبانزد خاص و عام است )مانند

و  دیکه به جرم خر یبه افراد توانیم یمورد نیمثال در چن ی، وجود آنها را مثبت جلوه دهند . برا شینما

ثالث که از قرار  یآقا ایو  شوندیو محاکمه م یداعش معرف یاعضا یبجا یشده اند ول ریفروش اسلحه دستگ

 محاکمه و محکوم شده است.  یگریکس د یمعلوم بجا

 

  یاله قیتوف یباآرزو                                                                     

  یطاهر یمحمدعل                                                                      

                                                                           ۵/۳/۹۷ 

 


