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 کتمان حقيقت به اقتضای مصلحت نظام
 ۱۳۷۷ن بهم

 

ده روز پس از اطالعيه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ايران مبنی بر سازماندهی و 
ارتکاب قتل های سياسی اخير توسط مأموران آن وزارتخانه. هاشمی رفسنجانی, رئيس شورای 

از آنکه خود پس  و در سخنانتشخيص مصلحت نظام, الزم ديد که بر صحنه نماز جمعه ظاهر شود 
رسيدگی به پرونده اين  «پائين کشيدن فتيله»جنايتکاران ياد کند, دستور  «نيّت خير احتمالی»از 

اعتقادی او می توان با  -جنايات دد منشانه را صادر نمايد. بدين ترتيب, در ذهنيّت و ساختار فکری
 انگيزه نيکو و نيّت خير به ارتکاب جنايت دست يازيد!

روز پس از صدور دستور رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام, محمد نيازی تنها چهار 
ضمن «, ايرنا»دادستان نظامی تهران )که نظامی نيست و بلکه روحانی است( در گفتگو با خبرنگار 

تاکيد  ,تاييد اينکه پرونده اين جنايات به دادسرای نظامی تهران ارسال شده و در جريان رسيدگی است
چهار فقره قتل داريوش فروهر و همسرش پروانه فروهر, »ظامی تنها به پرونده دادسرای ن کرد که

نفر کسانی که تحت تعقيب قرار گرفته  ۱0رسيدگی می کند و از « محمد مختاری و محمدجعفر پوينده
شماری از آنان با سپردن قرار )منظور وثيقه است( و تعدادی به لحاظ بی »و بازداشت شده بودند 

 «.دند و تعدادی هنوز در بازداشت به سر می برنداهی آزاد شگن

وی نه هويت دستگير شدگان و سمت آنان در وزارت اطالعات را فاش کرد و نه مشخص 
نمود که در حال حاضر چند تن در بازداشت هستند. تنها از متهمان و درجه مسئوليت جزايی آنان 

اّما از هم اکنون دفاع متّهمان را خاطر ياد کرد.  به عنوان مباشر, مسبّب و معاون «در سه طبقه»
قانون مجازات  226ادعاهايی در مورد مقتوالن دارند که .... براساس ماّده »نشان نمود که 

 بايد به اثبات برسانند.« اسالمی

از آنجا که اظهارات دادستان نظامی تهران در اين گفتگو بر خالف صريح قوانين جمهوری 
ه به تحليلی از گفته های وی و تّضاد و تناقض آنها با قوانين جمهوری ر اين نوشتاسالمی است ما د

 اسالمی ايران دست ِمی يازيم.

رسيدگی به جرايم پرسنل »_ دادستان نظامی می گويد که  ارجاع پرونده به دادسرای نظامی
برعهده وزارت اطالعات در مواردی که جرايم خاص اداری و جرايم شامل اسرار نظامی باشد 

 «.سرای نظامی استداد

برای رسيدگی به جرائم »قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است که  ۱۷2ولی در اصل 
مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش, ژاندارمری, شهربانی و سپاه پاسداران 

که در  يا جرايمی انقالب اسالمی, محاکم نظامی مطابق قانون تشکيل می گردد ولی به جرايم عمومی
 «.مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسيدگی می شود

نرفته و چون « پرسنل وزارت اطالعات»مالحظه می کنيم که در اين اصل ذکری از 
صالحيت دادگاههای عمومی اصل است و دادگاه نظامی دادگاهی است اختصاصی و استثنايی, مطابق 

جرايم »جاز نيست. پس دادگاه نظامی صالحيّت رسيدگی به م از قانون اصول حقوقی تفسير موّسع
مأموران وزارت اطالعات را ندارد, مگر اينکه متّهمان عضو ارتش يا سپاه پاسداران « خاص اداری

 بوده اند و در اختيار وزارت اطالعات.

م صالحيت محاک ۱۷2اّما اشکال اساسی قضيّه در جای ديگر است و آن اينکه در اصل 
است و جرايم عمومی ارتکابی « جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی»دود به نظامی مح

از سوی نظاميان و مأموران انتظامی و پاسداران, هر چند که در عين انجام وظيفه و در مقام ضابط 
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ری دادگستری مرتکب آن جرايم شوند, در صالحيت دادگاههای عمومی هستند. بنابراين اگر مأمو
 ازجويی متّهم را شکنجه کند, جرم او جرم عمومی است ودر صالحيّت دادگاه عمومی.هنگام ب

هر چند که حکم قانون اساسی صريح است ولی ما به آن اکتفا نمی کنيم و به سراغ قوانين 
 عادی جمهوری اسالمی می رويم :

 

ّوب ـــمصلح جمهوری اسالمی ـــقانون دادرسی نيروهای مس ۱ماّده  ۱در تبصره  -۱
 جرايم نظامی و انتظامی چنين تعريف شده اند : ۱۳64اردی بهشت  22

منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامی و انتظامی بزه هايی است که اعضای »
نيروهای مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت های نظامی و انتظامی, که طبق قانون و 

 «.ندمقررات به عهده آنان است, مرتکب ميشو

اين جرم نظامی يا انتظامی در ارتباط با وظايف و مسئوليت های قانونی نظاميان يا بنابر
مأموران انتظامی است. آدم ربايی و آدمکشی نه وظيفه و مسئوليت مأموران انتظامی و امنيّتی 

 ای را به آنان محّول کرده است !« وظيفه»است و نه قانون چنين 

 

و برای مجازات جرايم خاص, قانون ت. از اينرجزای ارتکاب بزه مجازات اس -2
جزايی خاص در نظر گرفته شده است. منظور قانون مجازات جرايم نيروهای 

است. در ماّده يک اين قانون می خوانيم که  ۱۳۷۱مرداد  ۱8مسلّح مصوب 
خاص نظامی و انتظامی اشخاص دادگاههای نظامی به جرايم مربوط به وظايف »

 ر نظامی خوانده ميشوند, رسيدگی می کند :ن به اختصازير که در اين قانو

 «.پرسنل ارتش و سازمانهای وابسته, سپاه پاسداران .....

ماّده است, جرايم نظامی و مجازاتهای آنها  96فصل و  ۱2در اين قانون که شامل 
يم بر مقّرر شده اند و از جمله جرايم عليه امنيّت داخلی و خارجی ارتکابی توسط نظاميان, جرا

ح مافوق .....(. در جرم تکاليف نظامی )تمّرد, شورش, اهانت به مافوق, ضرب و جر خالف
جرم  «در حين خدمت يا در ارتباط با آن باشد»ح شده است که چنانچه جرم اخير تصري

(. در اينصورت چنانچه مأمور نظامی يا انتظامی مافوق خود را 29و  28نظامی است )مواد 
تباط با آن مضروب و مجروح کند و يا به قتل برساند, جرم يا بدون اردر خارج از خدمت 

 عمومی است و در صالحيّت دادگاه عمومی. 

مجموعه جرايمی که در اين قانون ذکر شده اند در ارتباط مستقيم با وظيفه خاص 
)فرار در زمان صلح, فرار در زمان جنگ, آتش زدن و نظاميان يا مأموران انتظامی هستند 

 مهماّت .....(. يب اسلحه وتخر

بنابراين چنانچه نظاميان يا مأموران انتظامی در خارج از محدوده وظايف خاص خود 
مرتکب جرمی بشوند )قتل, ضرب و جرح, ورود به عنف به منزل اشخاص, سرقت ....( 

جرم ارتکابی هيچگونه ارتباطی با وظيفه و مسئوليت حرفه ای آنان ندارد و به صراحت اصل 
و مواد استنادی از قوانين دادرسی نيروهای مسلّح, رسيدگی به اين جرم  اسیقانون اس ۱۷2

 در صالحيت انحصاری دادگاههای عمومی است.

 

دادستان نظامی در تشريح چگونگی وقوع جنايت قتل پروانه و داريوش فروهر, در  -۳
ز قاتالن با همراهی يک نفر ا»می گويد : « ايرنا»گفتگوی خود با خبرنگار 
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 9داريوش فروهر که احتمااًل جزو تشکيالت وابسته به وی بوده, ساعت آشنايان 
دقيقه شنبه شب به منزل وی مراجعه کرده اند. بر اساس قرائن, موقع در  ۱5و 

زدن اين فرد خودش را معرفی می کند و فروهر به لحاظ آشنايی با وی, لباس 
و وی يکی از  باز می کندهايش را پوشيده و به طور رسمی ِمي آيد و در را 

عوامل همراه خود را به عنوان کسی که مشغول تحصيل است به فروهر معرفی 
می کند و فروهر اجازه ورود می دهد. در اين زمان اّول فروهر, بعد آشنای وی و 

سپس نفر سوم وارد خانه می شوند ولی نفر سوم در خانه را نمی بندد. در اين 
قتل محسوب می شوند وارد منزل می  ند و مباشرزمان عواملی که بيرون بود

 .....«.شوند 

قتل, که از مأموران وزارت اطالعات پس دادستان نظامی اذعان دارد که مباشران 
هستند, نه تنها در مقام انجام وظيفه نبوده اند که بدون اجازه و با نيرنگ و دسيسه وارد منزل 

در  اجراء گذارده اند. ش را به مرحلهرداخته خويفروهرها شده اند و برنامه از پيش ساخته و پ
فرهنگ حقوقی _ قضايی از اين نوع جنايت به عنوان قتل با سبق تصميم و تصّور 

assassinat)(  ياد می شود که مجازات آن از قتل ساده )meurtre.شديد تر است ) 

مقلوب سمت و مقام مرتکب جرم در اين مورد نه تنها طبيعت و ماهيت جرم را اماّ 
کند که از کيفيات مّشدده به شمار می آيد و موضوع ماّده خاّصی در قانون مجازات نمی 

 است. ۱۳۷0مرداد  8اسالمی مصوب 

هر يک از مستخدمين و مأمورين »اين قانون است بدين شرح  580منظور ماّده 
نونی, قضايی و غير قضايی يا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قا

نزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود, به حبس از يک ماه تا يک سال به م
محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکی از رؤسای خود که صالحيت حکم را 

داشته است و ُمکره به اطاعت امر او بوده, اقدام کرده است که در اين صورت مجازات 
د و اگر مرتکب يا مسبّب وقوع جرم ديکری نيز باشد, اء خواهد شمزبور در حق آمر اجر

مجازات آنرا نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر 
 «.مجازات مقرر محکوم خواهد شد

دادستان نظامی هرگز نگفته است که مأموران وزارت اطالعات برای انجام تحقيقات 
دقيقه شب, به منزل آنان رفته بودند.  ۱5و  9آنهم در ساعت  يوش فروهر,از پروانه و دار

]و[ بدون اجازه بدون ترتيب قانونی »دادستان نظامی خود اذعان دارد که ورود به منزل آنان 
 بوده است. «و رضای صاحب منزل

دادستان نظامی خود اعتراف می کند که قاتالن نقشه جنايت را  از پيش طراحی کرده 
را هم اغفال کرده و يا به خدمت گرفته بوده اند « آشنايان داريوش فروهريک نفر از »و 

شده و از قرار ـــ)فرض را بر صّحت اين ادعا می گذاريم, هر چند که هويّت اين آشنا فاش ن
می شوند و او به صورت مخفيانه وارد منزل فروهر آنان  شده است !!!(ــــمعلوم دستگير هم ن

وظايف خاص »سانند. آيا طراّحی و اجرای چنين جناياتی جزو ره قتل می و همسرش را ب
 به شمار می آيد ؟« نظامی و انتظامی

قانون مجازات و از نظر ارتکاب قتل هم  580بنا براين عمل مجرمان مشمول ماّده 
مشمول مواّد راجع به ارتکاب قتل عمدی است و چون جنايت در شب واقع شده, مرتکبان و 

 در قانون محکوم شوند.« به حداکثر مجازات مقرر, »580ص ماّده ايستی به نّ آمران ب

_ اظهارات دادستان نظامی تهران  حدود مسئوليت جزايی مباشران و آمران جنايات
 در اين خصوص انباشته از ابهام, اجمال و تناقض گويی است.
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اين  رای ارتکابتا کنون هيچ يک از متهمان اّدعا نکرده اند که ب»نخست می گويد : 
قتل ها مجّوز  و حکم شرعی داشته اند و در اين زمينه هيچ حکم شرعی و قضايی صادر 

است,  اکميت دارد و ولی فقيه مبسوط اليدنشده است, چرا که در حکومت اسالمی که اسالم ح
. سپس اضافه «هيچ کس نمی تواند حکمی خارج از نظام قضايی و شرع و قانون صادر کند

زشتی اين جنايات, شاکله وزارت اطالعات نمی تواند اين جنايت را  به لحاظ»ه می کند ک
ذيرد و به همين دليل متهمان مسير طبيعی و سلسله مراتب تشکيالتی را دور زده اند و به بپ

جای ضوابط از روابط استفاده کرده اند و در اين قضيّه مدير کل و يا معاون مربوطه وزارت 
 «.اطالعات در جريان نبوده اند

فاده کرده اند ؟ از چه نوع روابطی است اّما دادستان نظامی مشخص نمی کند که متهّمان
مدير کل و يا »طرف اين روابط چه کس يا چه کسانی بوده اند ؟ تالش او در جهت تبرئه 

 سوی وزارتخانه تمام تصميمات از است. اّما در يک« معاون مربوطه وزارت اطالعات
 شوند.معاون يا مديرکّل صادر نمي

عات هم در جريان آيا رؤسای ادارات و دايره ها و شعبه های گوناگون وزارت اطال
اين جنايات نبوده اند ؟  منظور از دور زدن مراحل تشکيالتی چيست ؟ آيا منظور اينستکه 

سلسله »اند ولی در عين حال  مباشران جنايات از رئيس يا رؤسای مستقيم خود دستور نگرفته
ن است و از مرجعی و مقامی دستور گرفته اند ؟ و اگر چني« را دور زده اند تشکيالتی مراتب

 اين مرجع و مقام کيست ؟

برای ارتکاب اين قتلها مجّوز و »از سوی ديگر چنانچه متهمان ادّعا نکرده اند که 
چرا دادستان نظامی به جای اعالم نتيجه تحقيقات به اعالم اين خبر « حکم شرعی داشته اند

 ؟« شرعی و قضايی صادر نشده استدر اين زمينه هيچ حکم »ازد که می پرد

به ارتکاب اين جنايات « حکم شرعی»متهمان نگفته اند که در مقام اجرای يک اگر 
 دست يازيده اند چرا دادستان نظامی صدور حکم شرعی را نفی می کند ؟

يات و نتيجه تحقيقات از اين جالب تر اينکه او در پی اين اظهار از واقعيات پرونده جنا
گذارد و نظريه خويش را چنين ی خود پا می دور می شود و به حوزه ذهنيّات و داده های نظر

در حکومت اسالمی که اسالم حاکميت دارد و ولی فقيه مبسوط اليد است, »می کند که   بيان
ا اين امّ «. نمی تواند حکمی خارج از نظام قضايی و شرع و قانون صادر کند     هيچ کس

حوزه امکانات, هر فقيهی و . در ارددو عدم وجود حکم شرعی را ن فقدان اظهار او داللت بر
شايد هر آخوندی, می تواند حکم شرعی صادر کند. اّما در يک نظام قانونمدار بر چنين 

 احکامی هيچگونه ارزش و اعتباری مترتّب نمی شود.

اسی و ساير قوانين مصّوب قوه مقننه شگفت انگيزتر اينکه دادستان نظامی به قانون اس
ولی فقيه مستمسّک می شود و آيا اين « بسط يد»و تنها به جمهوری اسالمی استناد نمی کند 

 اظهار به منزله اينستکه در بينش او ولی فقيه موقعيّت فرا قانونی دارد ؟

ه اّما باوجود اين مقدمات, دادستان نظامی در ادامه گفتار خود اضافه می کند ک
ول اين دادسرا نيست و متهمان اين پرونده ادعاها يی در مورد مقتوالن دارند که مورد قب»

اسالمی در يک دادگاه صالح قانون مجازات  226متهمان بايد ادعاهای خود را براساس ماّده 
 «.ه و آنرا به اثبات برساننددرمطرح ک

کرده اند نمی  طرحکه متهمان « ايیادعاه»هر چند که دادستان نظامی به توضيح 
می کند و به  اسالمی, دست خود را باز نون مجازاتقا 226پردازد ولی با استناد به ماّده 

 است ! از تصريح رساتر و بليغ ترمی شود که  کنايه ای متوسل
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قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً »به موجب اين ماّده 
د, قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باش

 «.دادگاه اثبات کند

ّ »اينجاست که دادستان نظامی  فاش می کند و  متهمان را به طور ضمنی« هایادعا
بوده اند. ولی او نکته اساسی « مستحق کشتن»ربانيان اين جنايات يعنی اينکه به زعم آنان ق

ن خود مقتوالن را مستحق کشته شدن تشخيص داده تحقيقات را روشن نمی سازد که آيا قاتال
ام مذهبی حکم الحاد يا ارتداد آنان را صادر کرده و آنها حکم مزبور را اند و يا اينکه يک مق

 به مرحله اجراء گذارده اند.

برای ارتکاب اين »دادستان نظامی از يکسو می گويد که متهمان ادّعا نکرده اند که 
ی گويد که درباره اين جنايات اّما از سوی ديگر, م«. داشته اندقتلها مجّوز و حکم شرعی 

و سپس به مبسوط اليد بودن ولی فقيه اشاره « حکم شرعی و قضايی صادر نشده است هيچ»
می کند. و آيا می خواهد چنين استنتاج کند که متهّمان خودسرانه به ارتکاب اين جنايات دست 

ظهارات خود می گويد که متهّمان بايد ادعاّهای خود را زده اند ؟ اگر چنين است چرا در آخر ا
بات کنند. اگر هيچ حکم شرعی و قضايی درباره قربانيان اين جنايات صادر نشده, در دادگاه اث

 متهّمان چه امری را بايد در دادگاه اثبات نمايند ؟

م آيا در نظام جمهوری اسالمی هر کس می تواند درباره جان ديگری خودسرانه تصمي
سزاوار کشتن بوده است ؟  بگيرد و آنرا به مرحله عمل گذارد و در دادگاه ثابت کند که مقتول

تفّوهی بر خالف اصول متعّدد قانون  چرا دادستان نظامی به صراحت اعالم نمی کند که چنين
 اساسی جمهوری اسالمی است و از جمله :

ن به صرف داشتن تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توا» -2۳اصل  
 «.عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد

حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به » -۳6اصل  
 «.موجب قانون باشد

اين اصل که يادآور دو اصل قانونی بودن جرم و قانونی بودن مجازاتند که در پی 
, در حقوق جزا و ۱۷64بکاريا, در سال  نوشته سزار« جرايم و مجازاتها»انتشار کتاب 

نی و حقوق فردی شناخته مين کننده امنيت شخصی و جاحقوق اساسی به عنوان اصول تض
برای تشخيص و دخالت خودسرانه هيچ شخص و هيچ مرجع و مقامی, از  شدند, مجالی
 حکم مجازات مردمان به هر بهانه و رفته تا غير مبسوط اليد, در صدورمبسوط اليد گ

لح است که دستاويزی, باقی نمی گذارد. صدور حکم مجازات حق انحصاری دادگاه صا
منطوق و مفهوم اصل از مجازات را به موجب قانون تعيين کند و دستور اجرای آنرا بدهد. 

 .وری اسالمی ايران جز اين استــنباط نمی شودهــقانون اساسی جم ۳6

اصل, برائت است »ست بدين عبارت : تاييد و تاکيد شده ا ۳6حکم اصل  ۳۷در اصل 
ه نمی شود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت وهيچ کس از نظر قانون مجرم شناخت

 «.گردد

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههای دادگستری »تصريح شده که  6۱در اصل 
اهها مرجع رسمی تّظلمات و شکايات دادگستری است و تشکيل دادگ» ۱59در اصل «. است

 «. و تعيين صالحيت آنها منوط به حکم قانون است

احکام دادگاهها بايد مستّدل و مستند به مواد قانون و اصولی » ۱66بر طبق اصل 
 «.باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است



 6 

هر فعل يا ترک »قانون مجازات اسالمی هم جرم را چنين تعريف می کند :  2ماّده 
 «.آن مجازات تعيين شده باشد, جرم محسوب می شودفعلی که در قانون برای 

نظامی تهران اينستکه کدام دادگاه صالحيتدار جمهوری اسالمی  پرسش ما از دادستان
ايران با استناد به کدام ماّده قانون مجازات اسالمی و به ارتکاب چه جرمی, حکم قتل پروانه و 

پوينده و پيروز دوانی را صادر داريوش فروهر, محمد مختاری, مجيد شريف, محمد جعفر 
 کرده است ؟

     ا هويت و مقام و موقعيت جنايتکارانی را که به خود اجازه پرسش ديگر ما اينستکه چر
می دهند که به حق زندگی و حيات شهروندان ايرانی, به جرم دگرانديشی, تجاوز کنند و 

چنين تصميماتی را به مرحله  خودسرانه آنانرا مستحق قتل تشخيص دهند و خود يا ايادی آنان
 بهام آميز و تّوهم انگيز مستور و مکتوم می ماند واجراء گذارند, در پس جمالت و عبارات ا

بر خالف صريح اصول متعّدد قانون اساسی, به دستاويز ماّده ای از قانون مجازات که  چرا
کاران راه گريز از نبايد خارج از محدوده اصول قانون اساسی تعبير وتفسير شود, به جنايت

 می شود؟ همنشانه آنان, نشان دادمجازات و مکافات اعمال دد

مگر در قلمرو حقوق می توان قانون عادی را چنان تفسير کرد که در تناقض صريح 
با قانون اساسی باشد. اگر در قانون اساسی تشخيص جرم و تعيين مجازات قانونی به قيد 

گستری گذارده شده است, مجالی برای چنين تفّوهی انحصاری, در صالحيت دادگاههای داد
عکس, اين وظيفه و رسالت دادستان است که به عنوان حافظ حقوق مردم, باقی نمی ماند. بر 

اعالم کند که دادرسی و قضاوت حق انحصاری قاضی و دادگاه صالحيتدار, از نظر قانون و 
, عيتی اعم از مذهبی و سياسیدر صدر آن قانون اساسی, است و هر کس در هر مقام و موق

ف و از بين بردن مخالفان سياسی يا عقيدتی خود, در اين حوزه دخالت کند و به انگيزه حذ
قصد جان ديگری را به نمايد و به صدور دستور يا حکمی دست يازد, اعم از اينکه خود 

ب جنايتی مجری اين حکم باشد و يا ايادی و عوامل وی آنرا به موقع اجراء گذارند, مرتک
ننده چنين دستور يا حکمی را به شنيع و رذيالنه شده است. و به اينهم بسنده نکند و صادر ک

 عنوان آمر يا مسبّب به همراهی مباشران و معاونان به دادگاه جنايی تسليم نمايد.

اّما در آن ديار و بدان هنگام که قضاوت و دادرسی به مردمی واگذار شود که نه تنها 
هم بهره و استقالل رأی برخوردار نيستند که از صالحيت علمی و تخّصص حقوقی  از آزادگی

ای نبرده اند, جان و امنيّت و حقوق ساکنان آن ديار )و نه شهروندان جامعه مدنی( در معرض 
 هوی و هوس خودکامگان و زورمداران قرار دارد.

مچنان وعده کالم آخر ما خطاب به رئيس جمهور است که در آخرين سخنان خود ه
ور را بر عهده دارد, با اين از آنجايی که مسئوليت حفظ و تأمين امنيت کش»می دهد که 

مسأله برخوردار خواهد کرد. اين روند, روند فاسدی است و جامعه, رهبری, دولت 
ومسئوالن هرگز اجازه نخواهند داد که اين روند در جامعه ادامه يابد. بايد اين غّده فساد از 

 .«د و ريشه های فساد نيز در جامعه قطع شودبين برو

 آقای رئيس جمهور,

جريان در ساختار حکومت جمهوری اسالمی ايران و عوامل و نمايندگان اين هويت 
ه ها و نشريات هوادار عناصر و ايادی آنان, آدم ربايان, آدم کشان, بمب اندازان به روزنام

ن و برهم زنندگان سخنرانی ها, مجالس گانگی سياسی و عقيدتی, اخالل گرا آزادی و چند
کلّی دشمنان آزادی و پلوراليسم, بر شما معلوم است. اگر در  ترحيم و گردهمايی ها و به طور

از بين بردن و ريشه کن کردن اين غّده فساد و جنايت عزم جزم کرده ايد, بايستی راهها و 
شما مشروعيت خود را از روش های مناسب برای حصول و تحقق اين هدف را دنبال کنيد. 
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ايد و در قبال آنان مسئوليت داريد که در  رأی اکثريت بزرگی از مردم ايران تحصيل کرده
وهله نخست آمران و عامالن و حاميان اين دستگاه ترور و وحشت وقتل و نا امنی را  معرفی 

 سپس آنانرا, بدون هر گونه اغماض و استثناء به دست عدالت بسپاريد. کنيد.

انتان سرايت ر جز اين کنيد اين غّده فساد و شرارت و جنايت اگر به شما و اطرافياگ
 نکند, به يقيين بر شما چيره خواهد شد. 

 

 


