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 وکیل پایه یک دادگستری                               ، ناصر زرافشان

 

 ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران

نظر آن جناب را به نقص تحقیقات پرونده درموارد وسیله در فرجه قانونی  یاد محمد جعفرپوینده بدین دم زنده اولیای از ... به وکالت

امر را به دادسرا برای تکمیل تحقیقات دارد. البته با توجه به حجم و حساسیت تقاضای اعادهً پرونده  ... زیر جلب و با عرض

و کامل آن میسر ای که برای مطالعه پرونده وجود داشته، مطالعه دقیق  مندرجات این پرونده در فرصت کوتاه عمالً چند روزه

موارد نقص است و قطعا تفصیل این موارد و نیز موارد احتمالی دیگر  ترین ترین و اساسی نبوده و مراتب معروض زیر برجسته

 جناب نیز پنهان نمانده است: از نظر آن

ئم که صالحیت دادگاه نظامی حسب مقررات ماده یک قانون رسیدگی به جرا در زمینه صالحیت، با توجه به این (1

ماده  مندرج در هفتگانه( صالحیت محصور و احصاء شده به موارد 1۸/۶/۷1) نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

پرونده که از کارمندان وزارت اطالعات و بعضاً افراد غیرنظامی  متهمینالذکر است، رسیدگی به جرائم  فوق یک

های عمومی است. تقاضای  لذا در صالحیت دادگاهخارج از آن وزارت هستند خارج از شمول ماده یک موصوف و 

 بذل توجه و اقدام قانونی دارد.

ها از سوی  ها، با توجه به ادعاهای مکرر، مفصل و صریح متهمین در زمینه صدور دستور قتل در زمینهً آمریت قتل (2

آنان، و با توجه  ضرورت بررسی صحت یا سقم اظهارات و -وزیر وقت اطالعات –آبادی  علی دری نجف آقای قربان

عمل  نیامده است، و با توجه ه کلمه از مشارالیه در پرونده ب تحقیقی در مفهوم قضائیگونه  که در این زمینه هیچ به این

به اهمیت و وزن مسئله آمریت در این پرونده ، پرونده از این جهت دچار نقص اساسی است و با عرض مراتب 

 ها دارد. لزمینه آمرین قت تقاضای انجام تحقیقات تکمیلی را در

ها، حسب اعالم جناب آقای نیازی ریاست سازمان قضایی و مسئول رسمی رسیدگی در  درمورد احکام صادره برای قتل (3

وسیله گروه ه نام گروه فدائیان اسالم ناب محمدی منتشر شده به ب ۷۷هائی که در سال  ، اطالعیه۷۸ماه  مصاحبه آبان

تاریخ ه خود ب 3وف در اطالعیه شماره صتهیه و پخش شده است.  گروه مو سعید امامی و مصطفی کاظمی

ها را  های موضوع پرونده صراحتا اعالم کرده است که این قتل عهده گرفتن مسئولیت قتله پس از ب 1۴/1۰/۷۷

که  صادر شده است. با توجه به این« سه قاضی عادل»دقیق از سوی خودسرانه انجام نداده و احکام آنها پس از بررسی 

اند که  ها را در شرایطی صادر کرده بازداشت شده است، نامبردگان این اطالعیه ۵/11/۷۷سعید اسالمی در تاریخ 

تر از اقاریری اند و لذا ارزش مندرجات آنها کم گونه فشاری نیز نبوده و تحت هیچ اند ماجرا را نداشته« لو رفتن»تصور 

عالوه سایر متهمین نیز کراراً در پرونده از ه اند. ب عمل آوردهه نیست که پس از بازداشت و درجریان تحقیقات ب

است « اجرای احکام وزارت»گونه اقدامات در عداد وظایف جاری و روزمرهً  که این و این« اجرای حکم»و « حکم»

اند، در حالی که در پرونده  گیرنده معرفی کرده ر و مجری احکام و نه تصمیماند و خود را همواره تابع دستو کردهگفتگو 

 گونه تحقیقی در زمینه این احکام و صادرکنندگان آنها صورت نگرفته است. امر هیچ

هایی از تحقیقات معموله و  ی بسیاری وجود دارد که حاکی از ناپدید شدن بخش«ها خالء»و « ها گسستگی» در پرونده  (۴

جمال عنوان مثال تحقیقات از ه رونده است که مندرجات آنها در رسیدگی و تصمیم دادگاه قطعا موثر است. باوراق پ

برگ صورت گرفته که سه  ۵به بعد پرونده در  ۸۴3های  و ماالً مهرداد عالیخانی( در برگ ...)صادق مهدوی  رضایی

آبادی   نامبرده است که به جلسه با آقای دری نجفبرگ آن خارج شده است و این سه برگ مربوز به بخشی از اظهارات 

نحوی صورت گرفته است که حتی آخرین جمله برگ دوم ه کار ب رسد، و این ها می و دستورات مشارالیه در انجام قتل

دهد  این تحقیقات )اختناق، استبداد و...( یک جمله ناتمام است اما دنباله آن که برگ سوم تحقیق از نامبرده را تشکیل می

( تحقیقات از ایرج آموزگار است که ربطی به برگ قبلی ندارد. ۸۴۴در پرونده وجود ندارد و برگ بعدی پرونده )

رساند و از آنجا که مندرجات  های قبلی پرونده نیز این واقعیت را کامال به اثبات می اندک توجهی به برگ شماری

تفصیل ر است، رفع نقص در این زمینه نیز مورد تقاضا است. اوراق خارج شده کامال در رسیدگی و تصمیم دادگاه موث

 دالئل و مستندات موارد فوق متعاقباً بعرض دادگاه محترم خواهد رسید.

 

 دم زنده یاد محمد جعفر پوینده ناصر زرافشان وکیل اولیای –با تشکر و احترام 
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