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 مجلس شورای اسالمی ۹۰ریاست محترم کمیسیون اصل 

 با سالم

 ۷۷ی ملی چهار قتل پیاپی آذر  هر فاجعهس از دو سال رنج و انتظار، دفتر سر به م  ماه، پ مقرر است در تاریخ سوم دی د،دانن چنان که نمایندگان محترم می

 وجود آید. ی پیچیده به ساز این پرونده گشوده شود و مجالی برای طرح روند تاریخعزیزان ما، در محضر دادگاه 

 قانون اساسی! ۹۰اعضای محترم کمیسیون اصل 

نتخب، دفعات مکرر به همراه وکالی م های این جانباختگان راه آزادی به ، ما خانواده۷۷ای در آذر  های زنجیره ی چهار قتل از سلسله قتل متعاقب فاجعه

های  اند که در این مراجعات تمامی خواسته مان قضائی نیروهای مسلح مراجعه کرده ایم و وکالی ما درخواست نظارت بر روند تحقیقات آن را داشتهساز

ی منتخب قرار اختیار وکال رونده برای مطالعه درم دادگاه، پی مهرماه سال جاری، حسب اعال جواب مانده است. تا آن که در نیمه قانونی و ابتدائی ما بی

مشابه و یکسان بود طی لوایحی به دادگاه تقدیم شد. پس از زمان کوتاهی پرونده از دادسرا به دادگاه عودت داده  گرفت و بدین گونه موارد نقص که غالبا  

رونده با همان نقایص پیشین، ه است و پمدعمل نیا وضعیت پرونده معلوم شد که متاسفانه توجه و اقدامی برای رفع نقایص اعالم شده به ی شد و با مالحظه

 نج سازمان قضائی نیروهای مسلح تحت رسیدگی واقع شود.ی پ ماه در دادگاه شعبه در سوم دیبه دادگاه بازگردانده شده و مقرر است 

 !۹۰اعضای محترم کمیسیون اصل 

در محضر عدالت و دادخواهی قرار گیرد؟ و نهایتا حرف آخر را که دنیا های محوری  تواند با چنین کاستی ای چنین گسترده در اذهان عمومی می روندهآیا پ

 خواهد بشنود و بداند، اعالم کند؟ می

و از شما به اعتبار عضویت در  گذاریم ی خاطرمان را خالصانه و مظلومانه با شما درمیان می دغدغه ۷۷های آذر  ی قتل های مقتوالن پرونده ما خانواده

های محترم قضائی و امنیت ملی مجلس، وضعیت این  فکری کمیسیون که فرصت فوت شود، با همکاری و هم  اهیم قبل از آنخو می ۹۰کمیسیون اصل 

ی  موقع و جدی، قوه رسد مورد تحقیق و تفحص قرار دهید و با اقدام به به نظرتان میذیال  های فاحش و مشهود آن را که  ی ملی و کاستی پرونده

 شمار شهروندان رهنمون شوید: دغدغه و نگرانی شدید ما و اذهان بی قضائیه را به مسیر رفع

 صالح قضائی بررسی شود. عدم صالحیت قانونی مرجع رسیدگی کننده به پرونده و ارجاع پرونده به مرجع ذی -1

 موازین فنی شناخت جنایت و کشف جرایم مورد بررسی علمی و قانونی قرار گیرد. -2

 یابی شود. درستی روشن گردد، ریشه نحوی که نقاط تاریک و مبهم پرونده به ی این جنایات، به ها و انگیزه آنها و عوامل  چگونگی وقوع قتل -3

ی اصلی جنایات در پرونده  رونده و اعترافات متهمان و نیز قطع ردیف عبارات برطرف گردد و به مسالههای محوری ردیف اوراق پ کاستی -4

 ها توجه شود. یعنی آمران واقعی قتل

سالمت تحقیقات انجام شده زیر سوال است. به این امر توجه  اند که در صورت صحت، هایی کرده همان در خصوص روند تحقیقات ادعامت -5

 گسترده و دقیق مبذول شود.

ه قضائیه را گیری با قو نقایص آن، ترتیبات تصمیم ت برگزاری دادگاه تا زمان تکمیل پرونده و برطرف شدنبرای لغو تاریخ محاکمه و تجدید وق -6

 فراهم آورید.

 امیدواریم این شکوائیه سرآغاز توجهی موسع و جدی از سوی مجلس ششم به وضعیت این پرونده ملی باشد.
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