
  شد تایيد یا زنجيره یها قتل به معروف ی پرونده متهمان از نفر ١١ محكوميت حكم
  

ي معروف به  نفر از متهمان پرونده١١حكم محكوميت : روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعالم آرد
اند به تاييد ديوان  داشتهاي از جمله مجازات متهمان اصلي پرونده آه آمريت در اين جنايات را بر عهده  هاي زنجيره قتل

 .عالي آشور رسيد
بر : به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در اطالعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمده است

ي پنجم دادگاه نظامي يك تهران   ديوان عالي آشور، حكم صادره از سوي شعبه٣۴ي  اساس راي صادره از سوي شعبه
 متهم رديف اول سيد مصطفي آاظمي و متهم رديف دوم مهرداد عاليخاني به جرم آمريت در در خصوص محكوميت

ها به تحمل چهار بار حبس ابد، متهم رديف چهارم محمود جعفرزاده و متهم رديف پنجم علي محسني به جرم  قتل
ل ده سال حبس، متهم رديف ي عمومي جرم، هرآدام به تحم مباشرت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبه

دهم ابوالفضل مسلمي و متهم رديف پانزدهم مصطفي هاشمي به جرم معاونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به 
عشر و متهم رديف  ي عمومي جرم، هرآدام به تحمل چهار سال حبس، متهم رديف يازدهم محمدحسين اثني لحاظ جنبه

ي عمومي جرم هرآدام به  ونت در قتل با توجه به گذشت اولياء دم به لحاظ جنبهپور به جرم معا دوازدهم علي صفايي
تحمل سه سال حبس، متهم رديف شانزدهم علي ناظري به جرم معاونت در قتل به تحمل دو سال و نيم حبس، متهم 

تي به جرم رديف هفدهم اصغر سياح به جرم معاونت در قتل به تحمل شش سال حبس و متهم رديف هجدهم خسرو برا
 . معاونت در قتل به تحمل ده سال حبس، مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است

 قانون ۵٧ي  آه مشمول ذيل ماده ضمنا راي صادره در خصوص محكوميت متهم رديف سوم علي روشني به استناد اين
ي و چهاردهم مرتضي هاي ششم حميد رسولي، هشتم محمد عزيز باشد و محكوميت متهمان رديف مجازات اسالمي مي
بايست مورد رسيدگي  ها معاونت در جرم است و نه آمريت، نقض شده و مي آه عنوان اتهامي آن فالح به استناد اين
 . مجدد قرار گيرد

ها مورد تاييد قرار گرفته است  با توجه به راي صادره از سوي ديوان عالي آشور، حكم محكوميني آه مجازات آن
  باشد مياالجرا  قطعي و الزم

  
تاييد شدن اين احکام در واقع دنباله همان شيوه ی مغرضانه ای است که از ابتدا از سوی دستگاه قضايي حمهوری ** 

اسالمی در رابطه با اين پرونده ملی به قصد مخدوش کردن حقايق و پنهان داشتن ابعاد و ريشه های اين جنايتهای ضد 
  .بشری در پيش گرفته شده بود

 اين پرونده در پيشگاه وجدان زخم خورده ی ملت ايران باز خواهد ماند تا روزی که داوری عادالنه ای در اما به يقين
، قتل های سياسی پيش از آن و همچنين در مورد مسئولينی که وظيفه شان را در پيشگاه ١٣٧٧مورد جنايتهای آذر 

  .عدالت در کشور ما انجام نداده اند، صورت پذيرد
  .چنين باد

  
  ** دادنامهبکه خبری دادنامهش**

  ١٣٨١هشتم بهمن ماه 
  
  

   در ايران1377اولين واکنش ها در رابطه با تاييد حکم متهمان پرونده قتل های سياسی پاييز 
 

آيفيت رسيدگي به " :گفت يي نجيره هاي قتل ي نفر از متهمان پرونده ١١محكوميت  در پي صدور حكم راد  انصاري**
 ".دم و وآالي پرونده، مبهم و ناواضح است يي، براي مردم، اولياي يرههاي زنج ي قتل پرونده

با خبرنگار پارلماني ايسنا، با  گو و در گفت راد رييس آميسيون اصل نود مجلس والمسلمين حسين انصاري م االسال حجت
مسأله مرتبط هستند، حق ي مردم با اين  در شرايطي آه همه: گفت يي هاي زنجيره ي قتل هاي ملي پروند اشاره به جنبه

به  اندرآاران آن، آيفيت رسيدگي و جريان بررسي پرونده ي عوامل و دست ها، همه جريان قتل ي اين بود آه مجموعه
  .شد صورت واضح و روشن براي ملت مطرح مي

ها  يت آنچگونه به وضع. هستند ها چه آساني شدند آه واقعا عوامل اصلي قتل بايد مردم قانع مي: وي تصريح آرد
  رسيدگي شده و در حال حاضر در چه شرايطي قرار دارند؟

ي اين  مجموعه سؤاالتشان در زمينه شود آه ملت، اولياي دم و وآالي پرونده به پاسخ احساس مي: راد افزود انصاري
  .براي مردم قانع آننده نبوده است هاي آن اند و هيچ يك از جنبه فاجعه دست نيافته



سؤاالت فراواني را مطرح  حتي اولياي دم در اظهاراتشان، اعتراضات و: ي مردم نيشابور در مجلس افزود نماينده
  .دانند آنند و آن را مبهم مي مي

خود براي خارج از آشور هم  اي ملت را قانع نكرده باشد، خود به وقتي پرونده: رييس آميسيون اصل نود تصريح آرد
  .مبهم خواهد بود

يي از سوي ديوان عالي  هاي زنجيره قتل ي ي متهمان پرونده  با اشاره به تاييد رأي صادره دربارهآتر نجفي تواناد**
مطالبي توجه شود تا اين حكم با يك نگاه نقادانه و حقوقي مورد بررسي  رسد بايد به در اين باره به نظر مي: آشور گفت
  .قرار گيرد

آه تبعات و فرآيند اقدامات اين  با توجه به اين: وگو با خبرنگار ايسنا افزود فتاين حقوقدان و مدرس دانشگاه در گ
اند، متوجه امنيت عمومي و حيثيت سياسي و حقوقي آل  شده اشخاص تا آنجايي آه آمران آن شناخته و به دادرسي جلب

 رسد، زيرا تمام جرايم عادي آه ها چندان منطقي به نظر نمي شده، براي اين قتل تعيين آشور بوده است، توصيف جزايي
آسايش عمومي،  داراي توصيف مستقل جزايي هستند، مثل سرقت، ضرب و جرح، قتل و امثال آن اگر موجب سلب

توصيف جزايي خاص جرم، مشمول  سلب امنيت عمومي و يا اقدامات متوجه امنيت عمومي آشور شود، غير از آن
گذار  رسد در مورد اين جرايم، قانون به همين دليل به نظر مي بايد بشوند،مقررات مربوط به جرايم عليه امنيت ملي هم 

جرايم بر  بايد از لحاظ تاثير اين معمولي جرايم با مرتكبان جرم برخورد آرده در حالي آه مي عمدتا بر اساس عنوان
جرايم عليه “گرفت آه  در نظر مي آسايش و امنيت عمومي، امنيت داخلي و خارجي، عنوان جزايي ديگري هم براي آن

 .است“ امنيت داخلي و عمومي
اسالمي براي  ديگر، اين حكم با توجه به محكوميتي آه متوجه آمران آرده بر اساس قانون مجازات از بعد: توانا افزود

 205 و 206ي  ها طبق ماده مرتكبان قتل چنين براي آمران و دستوردهندگان مجازات حبس ابد را در نظر گرفته، هم
اولياي دم آن را به ديه تبديل آرده است و از بعد اثري آه در امنيت  بيني آرده است آه با گذشته جازات، قصاص پيشم

افراد   با لحاظ بيم تجري به مجازات سه تا ده سال حبس، حسب مورد، براي اين208ي  طبق ماده عمومي گذاشته،
ي  حكم محل بحث باشد، زيرا در آليه رسد اين وم به نظر ميبيني آرده است،البته در بخش مربوط به متهم رديف س پيش

و براي آسي آه همكاري ) 211ي  طبق ماده(مجوز قتل نيست  موارد آه بحث قتل مطرح است، نه اآراه، نه دستور،
مين ه شود حتي اگر دستوري آه به او داده باشند، مربوط به آمر باالتر از او باشد، به مي آند نيز مجازات تعيين مي

شود، يعني به نظر  محكوم مي آند آه شخص مأمور به پرداخت ديه يا ضمان مالي  اشاره مي57ي  دليل در ذيل ماده
 باشد، از لحاظ ضمان مالي و ديه، بايد مشمول 57ي  ماده رسد هرچند متهم رديف سوم به فرض اين آه مشمول ذيل مي

 .شد محكوميت مي
داده است با  گذار به قاضي اجازه هاي تعزيري، قانون ي تعيين مجازات بارهدر: دانشگاه خاطرنشان آرد اين مدرس

معاون و توجه به مجموع شرايط و  توجه به شرايط مشخص، اهميت جرم، نوع مداخله و آيفيت مداخله مرتكب يا
 در 22ي  دهدهد و اين مسأله غير از ما تعزيري را تخفيف  اوضاع و احوالي آه متهم مرتكب جرم شده است، مجازات

 بنابراين از اين حيث. بيني شده است اي پيش  هم به گونه727ي  اسالمي است و در ماده  قانون مجازات728ي  ماده
تعيين آرده باشد، خللي به  اگر قاضي شرايط اشخاص را لحاظ آرده باشد و به نسبت اين شرايط، ميزان مجازات را

گذار بين سه تا ده سال به قاضي اختيار داده است  تعزيري، قانون  مجازاتآند، به ويژه اين آه در تعيين حكم وارد نمي
 شدن مجرم و اصالح وي مد نظر قرار هاي مختلف اعمال مجازات را بر چگونگي متنبه جنبه و قاضي مخير است آه

آه براي ارتكاب اقداماتي  ها و ي آن دهد، بنابراين اين تغيير در ميزان مجازات اشخاص مختلف با لحاظ نوع مداخله
  .رسد مي اند، منطقي به نظر جرم يا بعد از آن انجام داده

  
  برگزيده از ايسنا

  
  **شبکه خبری دادنامه ** 

  ١٣٨١هشتم بهمن ماه 
  


