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 افزايش حكم زندان علي افشاري 
31/3/81 

بر اساس شكايت ) به رياست سعيد مرتضوي( دادگاه عمومي تهران 1410گودرزي، دادرس شعبه 
 افشاري را به) فرمانده نيروي انتظامي در زمان حمله اين نيرو به آوي دانشگاه(لطفيان ... هدايت ا

 است آه در آن 78هاي سال   چاپ مطلبي در روزنامه دليل شكايت لطفيان،. يكسال زندان محكوم آرد
از درخواست وي براي شرآت حضور در نشست تحكيم در اصفهان و رد اين درخواست توسط اعضاي 

 به 78با وجود آنكه حمله نيروهاي انتظامي و شبه نظامي در تيرماه . دفتر تحكيم خبر داده شده بود
خوابگاه دانشجويان از سوي برخي از مسئوالن نظام جنايت خوانده شد، قوه قضاييه حتي يك نفر از 

را محكوم نكرد و ) نوپو(فرماندهان نيروي انتظامي و شبه نظاميان انصار و نيروهاي ويژه پاسدار واليت 
ي آن صدور  ترين نمونه زهبجاي آن، به صدور احكام سنگين و حيرت آور براي دانشجويان پرداخت، آه تا

 26رييس شعبه (افشاري هم اآنون نيز با حكم حداد . حكم جديد زندان براي علي افشاري است
 .برد در زندان اوين به سر مي) دادگاه انقالب

   30/2/81: تاريخ رسيدگي 
  1410 مرجع رسيدگي آننده شعبه 45 شماره دادنامه 78/1410/246: شماره پرونده 

  ست محترم اداره آل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظاميريا: شاآي
   1097/401 /2عطف به شكوائيه 

   افترا-نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي :اتهام
پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه به آالسه فوق ثبت پس از اجراي تشريفات قانوني : گردش آار

با بررسي اوراق و . امضا آننده ذيل تشكيل شده استدادگاه در وقت مقرر فوق العاده به تصدي 
محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور 

  . راي مي نمايد

  راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي علي افشاري فرزند نقي داير بر نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي 

كايت نيروي انتظامي به نمايندگي آقاي مجتبي مظفري با اين توضيح آه مشتكي عنه موضوع ش
 بوده و اقدام به بيان 1378مسئول واحد سياسي و عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت در سال 

اظهارات آذب و خالف واقع در خصوص حضور فرماندهي نيروي انتظامي در اجالس اصفهان نموده و با 
نه ديدگاههاي خود به نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مبادرت نموده است تشريح مغرضا

 به شرح ذيل مي 2/6/78 و خرداد 2/6/78آه نمونه اظهارات فوق االشعار در روزنامه هاي آزاد مورخ 
  :باشد

اجالس (تحكيم وحدت لطفيان فرمانده ناجا براي حضور در اردوي دفتر ...  درخواست هدايت ا-1
ورود لطفيان به محل اجالس دانشگاه صنعتي :  با پيش شرطهاي دانشجويان مواجه شد )اصفهان

اصفهان بدون لباس نظامي و استعفاي او از فرماندهي نيروي انتظامي به نوشته نشاط اين پيش 
  . ري آردندشرطها مورد قبول لطفيان قرار نگرفت و در نتيجه دانشجويان از پذيرش او خوددا

 دفتر تحكيم وحدت با انتقاد از عدم اشاره به تخلف بسيار مهم نيروي انتظامي در اين واقعه و عدم -2
بر رسيدگي صحيح و آامل به پرونده قتلهاي زنجيره اي تاآيد آرد و افزود, مقابله با نيروي شبه نظامي

حاضر به تمكين در برابر قانون باندهاي قدرت طلب جريانات وابسته و جاسوس و گروههاي فشار آه 
نمي باشند و آوته فكراني آه خشونت را ابراز و حتي هدفي در خدمت برداشت ناقص خويش از دين 



مي نمايند و حتي از تريبونهاي رسمي نظام به اين امر مشغولند برخالف ادعاي مزبور موضوع 
وان شده از ناحيه شوراي درخواست فرماندهي ناجا براي حضور در اردوي دفتر تحكيم وحدت عن

مرآزي تحكيم وحدت به هيچ وجه صحت نداشته آه نيازي به قبول و يا رد دانشجويان واقع در اجالس 
  . باشد

عليهذا با توجه به مراتب فوق االشعار و اقرار صريح و تلويحي متهم به بيان اظهارات مزبور و دفاعيات 
و ساير محتويات پرونده دادگاه اتهام وي را در رابطه بالوجه وي و آپي مصدق روزنامه هاي فوق الذآر 

با بزه نشر اآاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتساب به امور غير واقع به نيروي انتظامي 
 قانون مجازات اسالمي ثابت و محرز دانسته و نامبرده را به تحمل يكسال حبس 698موضوع ماده 

ام ديگر او داير به افترا به نيروي انتظامي با توجه به شكايت تعزيري محكوم مي نمايد و در خصوص اته
شاآي و دفاعيات متهم به نظر اين دادگاه بزه افترا به لحاظ فقدان عناصر و ارآان قانوني احراز نمي 

 قانون آيين دادرسي آيفري قرار منع تعقيب مشتكي عنه صادر و اعالم 177لذا به استناد ماده . گردد
  .  روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر است20ادره حضوري و ظرف مي گردد راي ص

  دادگاه عمومي تهران گودرزي 1410دادرس شعبه 
 


