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 دادگاه سازمان قضائی نیروهای مسلح ۵ریاست محترم شعبه 

 

 ۷۹/۱۳۰/۴۵/۷پرونده کالسه 

 

الزمان دارابیان مادر مرحومه پروانه اکبر بهمنش وکیالن سرکار خانم نصرت ری و علیهبا احترام اینجانبان ناصر طا

 نمائیم:مجد اسکندری بعد از مطالعه پرونده بدین وسیله در مهلت قانونی اعتراضات و ایرادات خود را تقدیم می

 

 اند، به شرح زیرند:مطالبی که در این الیحه عنوان گردیده

دادگاه شعبه پنجم سازمان قضائی نیروهای مسلح صالحیت رسیدگی به  -عدم صالحیت دادگاه -ایراد اول (۱

 ای را ندارد.های موسوم به زنجیرهاتهام قتل

آبادی، وزیر محترم وقت وزارت دری نجف سالماالنقص تحقیقات و لزوم تحقیق از حجت -ایراد دوم (2

 اطالعات.

 ای.های موسوم به زنجیرهمون قتلنقص تحقیقات و عدم سوال از وزارت اطالعات پیرا -ایراد سوم (۳

 ات.ععدم تعیین وظایف متهمان پرونده در وزارت اطال -ایراد چهارم (۴

ها از طرف قاتل یا قاتلین به وزارت هایی که بعد از انجام قتلاز نوشته اطالع عدم کسب -ایراد پنجم (۵

 اطالعات گزارش شده است.

رسد که باید با صفحات هایی به نظر میناهماهنگی در پرونده -ناهماهنگی محتویات پرونده -ایراد ششم (6

 پرونده هماهنگی به وجود آید.

 عدم تعیین اسامی واقعی متهمان. -ایراد هفتم (۷

 نبودن اوراق تحقیقات سعید امامی موسوم به اسالمی که باید پیوست پرونده شود. -ایراد هشتم (8

 ادی پیوست پرونده نیست.اباالسالم والمسلمین دری نجفتحقیقات از حجت -ایراد نهم (۹

 اند، پیوست پرونده نشده است.به قتل رسیده نکاردهائی که وسیله آنها مقتولی -ایراد دهم  (۱۰

های جنبی از قبیل جعل سند رسمی و استفاده از آن و غصب عناوین و ربودن تکلیف بزه -ایراد یازدهم  (۱۱

 مقتوالن روشن نشده است.

ی حکم ارتداد مرحوم داریوش فروهر از طرف چه کسی صادر معلوم نیست که ادعا -ایراد دوازدهم  (۱2

 گردیده است.

 ای از متهمان که درباره آنها منع تعقیب صادر گردیده، پیوست پرونده نیست.ت پارهاتحقیق  (۱۳

 پرونده انعکاسی از ضبط اعترافات متهمان ندارد. این اعترافات کجاست؟  (۱۴

 

 

ه پنجم سازمان قضائی نیروهای مسلح صالحیت رسیدگی به اتهام دادگاه شعب -عدم صالحیت دادگاه -ایراد اول  (1

 :ای را نداردهای موسوم به زنجیرهقتل

-های دادگستری هستند. دادگاهدادگاه ،دار برای رسیدگی به اتهام متهمین پروندهطبق قاعده کلی مرجع صالحیت

نیز در  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانها ندارند. های نظامی صالحیتی برای رسیدگی به این قبیل پرونده

یابد و بستگی گردیم که هر گاه جرمی از طرف ماموران نظامی ارتکاب همین موضوع است. متذکر می... 

نها داشته باشد، دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است. در هر حال بدین وسیله نسبت به آمستقیم با کار خاص 

 نمایم.صالحیت دادگاه ایراد می

 

 وقت وزارت اطالعات: آبادی، وزیردری نجف سالماالتحقیقات و لزوم تحقیق از حجتنقص  -یراد دوما (2

آبادی اطالعاتی المسلمین جناب اقای دری نجفو ماالسالمندرجات پرونده کیفری حکایت دارد که حجت

اند. ذکر اراتی داشتهایشان اشای دارند. متهمین پرونده هر یک به نوعی به دستور های زنجیرهپیرامون قتل

مطالعه اجمالی پرونده این موضوع را به خوبی مدلل های متهمان در این خصوص الزم نیست. یکایک گفته

 دارد.می



رسد باید کلیه نواقص پرونده برطرف شود تا آمادگی برای رسیدگی آن اینک که وقت دادرسی به زودی فرامی

همان در اینکه وزیر محترم اطالعات نکه درستی یا نادرستی اظهارات متایبه وجود آید. افزون بر این برای 

 دستوری صادر کرده اند یا نه، روشن گردد.

 

 ای:های موسوم به زنجیرهنقص تحقیقات و عدم سوال از وزارت اطالعات پیرامون قتل -ایراد سوم (3

-ترم وقت اطالعات دستوری درباره پارهاند وزیر محای از متهمان پرونده که گفتهصرف نظر از دفاعیات پاره

اند که دستور را وزارت اطالعات اند، تعدادی از متهمان نیز در اظهارات خود عنوان کردهای از مقتولین داده

ای در آن صوص سابقهخدارد ریاست محترم دادگاه از وزارت اطالعات پرسش نمایند آیا در این  داده است. جا

مثبت باشد، اوراق مربوط به آن را برای روشن شدن پاسخ و در صورتی که وزارت وجود دارد یا خیر 

 موضوع در اختیار دادگاه قرار دهند.

 

 :اتععدم تعیین وظایف متهمان پرونده در وزارت اطال -ایراد چهارم (4

ای از کارمندان وزارت اطالعات در مقام انجام اعمالی اید که عدهجات پرونده چنین برمیراز خالل مند

اند که در نهایت به قتل مرحوم داریوش فروهر و سه نفر دیگر انجامیده است. در این رهگذر پای اداره برآمده

ای از متهمان اقدام ت تابعه به میان آمده است. از طرف دیگر پارهاو سایر ادارحفاظت اطالعات و تیم اطالعات

قای بازپرس آ بای از متهمان در برابر سوال جناهاند. پارمنتسب نموده دستور از مافوقغیرقانونی خود را به 

ذف فیزیکی مقتوالن را در زمره وظایف اداری خود دانسته و به این بهانه مبادرت به حاجرای حکم و  ،محترم

اند. پی بردن به درستی یا نادرستی این ادعا مستلزم شناسائی کامل وظایف اداری قتل مورث موکالن نموده

حکم استخدامی آنها همخوانی داشته باشد. در این زمینه تقاضا داریم ریاست محترم دادگاه از متهمان است که با 

 همان را معین سازند.تقلمرو آن همراه با وظایف اداری مولیت و ئرت محترم اطالعات بخواهند نوع مسازو

 

یا قاتلین به وزارت اطالعات ها از طرف قاتل هایی که بعد از انجام قتلاز نوشته اطالع کسب لزوم -ایراد پنجم (۵

 گزارش شده است.

اند که نتیجه اقدامات خود را به وزارتخانه و یا ای از متهمان بعد از قتل و انجام ماموریت اظهار داشتهپاره

اند. برای اینکه درستی یا نادرستی این اظهارات نیز روشن شود، الزم است در مافوق خود گزارش نموده

هایی به وزارت اطالعات داده شده در اختیار دادگاه نهاده شود. بدین وسیله از ریاست گزارشکه چنین صورتی

که سوابقی در محترم دادگاه تقاضا داریم دستور فرمایند شرحی به وزارت اطالعات نوشته شود تا در صورتی

 ار دهند.این قضیه در ان وزارتخانه موجود است، آنها را در اختیار ریاست محترم دادگاه قر

 

 :فحات پرونده هماهنگی به وجود آیدرسد که باید با صبه نظر می هایی در پروندهناهماهنگی -ایراد ششم (6

 اوراق به وجود آمده شماری اختاللی درصفحهگاهی از نظر شود که گاهمعلوم میبا مطالعه اجمالی به پرونده 

شود، وی در دو صفحه پاسخ داده و بدون تحقیق میلیخانی اقای مهرداد عاست. به عنوان مثال وقتی که از آ

آید، خبر آن نیز درست به نظر نمی یت از وی پایان یابد مطلب رها گشته تا جائی که حتی مبناااینکه تحقیق

... پرونده نمایان است. این احتمال وجود دارد که در محلی که از متهمین تحقیق  نیست این موضوع در صفحه

رتبی وجود ندارد. به گذشته در برگ شماری پرونده وضع مهایی از پرونده جا مانده باشد. از این شده، بخش

رسد در موقع نقل و انتقال پرونده مشکالتی به وجود آمده که مانع شمارش دقیق اوراق دقیق پرونده نظر می

 گشته است.

پرسی نوشته شده و از آقای بازپرس محترم بدین وسیله از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم شرحی به دایره باز

تادن آن ه نشده، هر چه سریعتر نسبت به فرسکه همه اوراق پرونده به دادگاه فرستادخواسته شود در صورتی

اوراق به دادگاه اقدام نمایند. این موضوع از این نظر شایان اهمیت است که احتمال دارد اوراقی که جا مانده 

 یت متهمان داشته باشد.سهم به سزائی در محکوم

 

 :تعیین اسامی واقعی متهمان لزوم -ایراد هفتم (7

-شود که اسامی زیادی وجود دارد که نام آنها جزو متهمان و یا تحقیقمالحظه میپرونده در مطالعه اجمالی 

به شوندگان به درستی نیامده است. گاهی یکی از متهمان مثال به عنوان موسوی و گاهی کاظمی آورده شده. 

اند. از نظر دفاع و پی بردن به های مستعار خود را به زبان راندهرسد که متهمان در بازپرسی نامنظر می

ها به وجود نیاید از متهمان خواسته شود اسم واقعیت امر و از نظر اینکه اشکالی در نام و نام خانوادگی آن

 شود.واقعی خود را اعالم دارند که با نام مستعار آنها اشتباه ن

 

 :که باید پیوست پرونده شود «اسالمی»نبودن اوراق تحقیقات سعید امامی موسوم به  -ایراد هشتم (8



در قرار مجرمیت جناب اقای بازپرس اشاره به شرح حال سعید امامی شده است. ایشان به چگونگی تحصیل 

ایران به وسعت زیادی بخشی از های اند. روزنامهای داشتهوی در آمریکا و سپس به استخدام درآمدن او اشاره

ی وصفحات خود را به معرفی این شخص اختصاص داده بودند. به استناد قرار مجرمیت جناب اقای بازپرس 

متهم ردف سوم پرونده بوده که بعد از خودکشی قرار موقوفی تعقیب وی صادر شده است. متاسفانه در پرونده 

رسد که اوراق تحقیق وی جامانده است. چنین به نظر میشود. حاضر هیچ ردپائی از ایشان مالحظه نمی

صدور قرار موقوفی تعقیب مانع از آن نیست که دادگاه بتواند به تحقیقات وی دسترسی پیدا کند. از این گذشته 

های تاریک پرونده را روشن سازد. بدین وسیله تقاضا داریم دستور تواند گوشهوی به طور قطع می تتحقیقا

تحقیقات آقای سعید امامی از مرجعی که تحقیقات انجام گرفته به پرونده حاضر پیوست شود تا  فرمایند که

 واقعیات بیش از بیش در معرض افکار عمومی قرار گیرد.

 

 :ابادی پیوست پرونده نیستدری نجفاالسالم والمسلمین تحقیقات از حجت -ایراد نهم (9

جناب آقای نیازی برابر یادداشتی که به رئیس سازمان قضائی شود که در خالل مندرجات پرونده مالحظه می

آبادی مراجعه کرده و از اند که ایشان به منزل جناب آقای دری نجفاند، اظهار داشتهنیروهای مسلح نوشته

اند. این توضیحات پیوست پرونده نیست. تقاضا داریم دستور فرمایند این توضیحات ایشان توضیحاتی خواسته

 تحقیق خواسته شده و پیوست پرونده گردد. از مرجع

 

 :اند، پیوست پرونده نشده استسیدهبه قتل ر نکاردهائی که وسیله آنها مقتولی -ایراد دهم  (11

قانون مجازات اسالمی به عهده آقایان بازپرس و دادستان گذاشته، این است که  ۱۰از جمله تکلیفی که ماده 

م بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جر»

. «یا معدوم شود ها باید مسترد یا ضبطاستعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن

در پرونده مورد بحث تکلیف کاردهائی که وسیله آنها مرحوم داریوش فروهر و خانم پروانه اسکندری به قتل 

اند. قای بازپرس از متهمان به قتل نیز در این خصوص پرسشی ننمودهعالوه جناب آاند، روشن نیست. بهسیدهر

همچنین حکم ریسمانی که وسیله آن مرحوم مختاری نیز به قتل رسیده است، روشن نیست. تحقیق پیرامون این 

 موضوع مورد درخواست جدی اینجانبان است.

 

ن و ربودن غصب عناویو های جنبی از قبیل جعل سند رسمی و استفاده از آن تکلیف بزه -ایراد یازدهم  (11

 :مقتوالن روشن نشده است

ها شده است، ولی نکات درست است که دادسرای نظامی تهران با دوراندیشی و دقت زیاد موفق به کشف قتل

 اند که:ن ضمن تحقیق اعتراف نمودهای از متهماها همچنان وجود دارد. پارهای از بزهمبهم پرونده در باره پاره

جهت ورود به منزل مرحوم داریوش فروهر حکم ورود به منزل آن مرحوم را جعل کرده و به مهر دادسرای 

قانون مجازات اسالمی قابل  ۵۳۵و  ۵22اند. این دو عمل جرم و در اجرای مواد انقالب اسالمی ممهور نموده

ز متهمان خود را به غلط مامور اداره آگاهی تهران معرفی کرده و به این ای اتعقیب هستند. افزون بر این پاره

قانون مجازات اسالمی زیر عنوان  ۵۵۵ل نیز به استناد ماده ماند. این عاستناد وارد منزل مرحوم فروهر شده

 و و مجازات است. صب عناوین قابل تعقیبغ

اند. عمل ری برآمده و سپس وی را به قتل رسانیدهای از متهمان نیز ابتدا در مقام ربودن مرحوم مختاپاره

های خانه نیز از جمله بزهد به عنف و بدون اجازه صاحبوربودن نیز جداگانه قابل تعقیب و مجازات است. ور

های مذکور از شده و بزه هران معترض این موضوعجا که دادسرای نظامی تاست. از آنای از متهمان پاره

مومی هستند، تقاضای تعقیب متهمین به استناد عناوین کیفری مذکور داریم. در راستای های عبزه جمله جزو

ها این تقاضا الزم است پرونده به مرجع تحقیق فرستاده شود تا ضمن رفع نواقص پرونده نسبت به این موضوع

 نیز رسیدگی و کیفرخواست اصالح شود.

 

ر از طرف چه کسی صادر گردیده ارتداد مرحوم داریوش فروهادعائی معلوم نیست که حکم  -ایراد دوازدهم  (12

 :است

 اما در حذف کسانی که از طرف مسئولین»گفته است:  ۱۳۰۵در صفحه  ۱۷متهم ردیف  قای اصغر اسکندریآ

مکن است نظر مسئولین ام حاال مامر احکام ارتداد آنها اعالم شده، از جمله فروهرها و پوینده، شرکت داشته

 «ها با انگیزه غیرالهی صورت گرفته باشدص حذف بعضی سوژهصومذکور در خ

ز ناحیه چه کسی پرسید احکام ارتداد مرحوم فروهرها اقای اسکندری میحترم از آالزم بود آقای بازپرس م

ی غیابی صادر گردیده یا ای استوار است. آیا چنین حکمن چیست و ادعای وی بر چه پایهصادر شده و مدرک آ

ی لیا به مرحله قطعی رسیده است یا خیر؟ نظر به اینکه جناب آقای بازپرس محترم چنین سواحضوری و آ

شود ریاست محترم دادگاه ضمن نقص پرونده مذکور موضوع حکم ارتداد را از آقای اند تقاضا مینفرموده

 اسکندری پرسیده و در صورت جلسه دادگاه منعکس فرمایند.



 

 شود:پیوست پرونده باید ای از متهمان که در باره آنها منع تعقیب صادر گردیده، تحقیقت پاره  (13

 ای از متهمان اشاره شده است تحقیقات به منع تعقیب پاره...  جناب آقای بازپرس محترم مجرمیتدر قرار 

شود. این درحالی  جزء الینفک پرونده بوده و با سایر اوراق آن نوعا یک پرونده را شامل می ...مربوط به این 

جلسات تحقیق از این  است که در پرونده مورد بحث از تحقیقات این متهمان اطالعی در دست نیست. صورت

 متهمان چرا به جای ...

دگاه تقاضا داریم ضمن دستور رفع نقص خصوصی و اولیای دم از ریاست محترم داشاکیان وکالی به عنوان 

جلسات تحقیق از متهمان پرونده را از مرجع تحقیق مطالبه فرمایند تا حکم قانون در این  صورت ،از پرونده

 باره اجرا شده و به مانعی روبرو نگردد.

 

 پرونده انعکاسی از ضبط اعترافات متهمان ندارد. این اعترافات کجاست؟  (14

ای متهمان پرونده نوار ضبط صوتی تهیه کرده و آن را در اختیار تحقیق از پارهبه قرار اطالع مرجع 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی قرار داده است. این خبر وسیله مراجع رسمی مورد تائید قرار گرفته 

تحقیق متن شود از مرجع از چنین ضبط مکالمه ندارد، تقاضا می حکایتی ،. از آنجا که پرونده مورد بحثاست

کامل اعترافات ضبط شده متهمان مطالبه شود. تنها کسانی که می توانند و باید در جریان این اعترافات قرار 

 گیرند، اولیای دم مقتوالن هستند.

 

 با تقدیم احترام

 الزمان دارابیانبه وکالت از طرف خانم نصرت

 ناصر طاهری، علی اکبر بهمنش

2۳/۷/۱۳۷۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


